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 ٧  ..........................................................................  مقّدمة

 

علم النحو من أكثر العلوم التي أشبعها علامء العربية بحًثا ودراسة وتتّبًعا, فأصبح 
اختيار  شعور بالقلق, بسبب هذا التصور, أثناءمتّلكني  وقدمًرا صعًبا, البحث يف جديد فيه أ

 .املاجستري ةموضوع دراستي التي سأعدها لنيل درج

اإلعراب املحيل (ولكن ـ وبتوفيق من اهللا سبحانه ـ وقع اختياري عىل بحث موضوع 
وضوًعا هو عنوان دراستي لنيل هذه الدرجة, فقد وجدته م, ليكون )للمفردات النحوية

 .جديًدا مل يطرقه النحاة بالبحث والتتبع الوافيني

ووفقني اهللا ليكون املرشف عىل الرسالة األستاذ الدكتور حممد مجعة نبعة, فكان نعم 
 .املرشف واملريب واألب يل يف مرحلة إعداد الرسالة, لتكون عىل ما هي عليه اآلن

لقّيمة التي أفادين هبا السيدان ال أنسى هنا أن أذكر امللحوظات العلمية اكام أنني 
األستاذ الدكتور عباس السوسوة, واألستاذ الدكتور عبد الفتاح : عضوا جلنة املناقشة

 .عبوش, أثناء مناقشة الرسالة

فلهم مجيًعا أتوجه بالشكر واالمتنان اجلزيلني عىل ما أسدوه يل من توجيهات 
 .ونصائح, ستكون عوًنا يل يف مسرييت العلمية

وتني ـ كذلك ـ أن أتوّجه بالشكر إىل مجيع من مّد يل يد الَعْون يف هذه الدراسة, وال يف
السّيام األستاذ عيل األصيل الذي استفدُت كثًريا من ملحوظاته املهّمة, واألستاذ نزار 

 .اخلميس الذي كان له فضل ترمجة ملّخص الرسالة إىل اللغة اإلنجليزية
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تواضعة يف متناول القارئ العريب, عله جيد فيها ما وها أنا ذا أقّدم هذه البضاعة امل
 .يفيد, وما هو جديد

 حسني منصور الشيخ
 الدمام ـ السعودية

 م ٢٠٠٨/ ٠١/ ٢٨ـ  ه١٤٢٩/ ١٩/٠١

 

 



 ٩  ................................................................  البحث يدي بني

א 

١K 

يمثل النحو العريب تلك القواعد واألنظمة التي َجِهَد النحاة منذ أوائل وضع النحو 
ما توفر لدهيم من نصوص عربية فصيحة, سعًيا منهم حلفظ اللسان الستنتاجها من خالل 

العريب من اللحن, وبخاصة فيام يرتبط منه بقراءة ودراسة النص الرشعي, والقرآن منه 
 .بشكل آَكد

وال يتأتى احلفاظ عىل هذا الرتاث من املاّدة النحوية التي ورثناها عن أولئك العلامء 
ومواصلة استجالء كثري من مسائله وأبوابه, وبخاصة غري  األوائل إال بتعميق هذا العلم

املبحوث منها, وذلك للمساعدة يف تطوير هذا العلم كام ـ من خالل مواصلة البحث فيه 
 .ألجيال متعاقبة ـ, وكيًفا, من خالل تنويع البحث يف جماالٍت وعناوين خمتلفة

اإلعراب (تها للبحث عن وهذا ما حداين إىل اختيار عنوان هذه الدراسة التي خصص
, فهو بحث جيمع أشتات كثري من املفردات املتناثرة يف أبواب )املحيل للمفردات النحوية

ومسائل النحو, مل يسبق أن مجعت يف دراسة مستقلة ـ فيام أعلم ـ, تلقي الضوء عىل هذا 
 .النوع من اإلعراب

٢Kא 

ة العربية بحسب العوامل الداخلة يدرس النحو العريب ظاهرة تغري أواخر الكلم
عليها, أو املؤثرة فيها, ومواقعها يف تركيبات اجلمل, وهو ما يسمى ظاهرة اإلعراب يف 

 .اللغة العربية
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 :والنحاة يقسمون اإلعراب إىل

 إعراب لفظي, .١
 وإعراب تقديري, .٢
 .وإعراب حميل .٣

من حركات ذلك التغريُّ الذي يظهر عىل أواخر الكِلم, : ويقصدون باللفظي منه
 .إعرابية أو حروف نائبة عنها

ما كان من املفرتض أن يظهر عىل آخر بعض الكلامت, ولكن : بينام يريدون بالتقديري
حال دون ذلك عوامل صوتية, إما بسبب امتناع احلرف عن حتمل مجيع احلركات, وهو 

بة صوتية األلف, أو بسبب ثقل احلركة عىل بعض احلروف, كالياء والواو, أو لوجود مناس
بني احلركة واحلرف الدخيل عىل بعض الكلامت, كام هو احلال مع ياء املتكلم عندما تدخل 

 .عىل األسامء

واإلعراب املحيل يقصدون به ما كان يفرتض أن تتحمله الكلامت من ظهور احلركات 
ل اإلعرابية, ولكن هذه الكلامت التي يكون هلا إعراب حميل تثبت عىل حركة معينة ال تتبد

بتبدل مواقعها يف اجلملة, وال يكون ذلك لعلة صوتية ـ كام هو احلال مع اإلعراب 
 .التقديري ـ

معناه, : ومل يقدر أن أفرد النحاة دراسة خاّصة تعنى باإلعراب املحيل يبينون فيها
 .وأنواعه, واملفردات أو الرتكيبات الداخلة فيه

بطون الكتب والدراسات النحوية يف  لذا فضلُت أن أقوم بدور اجلامع هلذه املاّدة من
هذه الدراسة; وذلك لكثرة ورود هذا النوع من اإلعراب خالل دراسة طالب الدراسات 

 .النحوية دون إملام كبري به ضمن دراسة موّسعة جامعة

ًصا بحثي حول  , وذلك لسعة البحث )اإلعراب املحيل للمفردات النحوية(خمصِّ
ًعا جدا, حول مجيع أنواع اإلعراب املحيل , بحيث يبدو البحث يف مجيع أنواعه بحًثا موسَّ

 .ولعّيل أمتكن الحًقا من دراسة بقية أقسامه يف دراسة مستقلة
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٣Kאאא 

ما دفعني لبحث هذا املوضوع هو عدم اخلوض فيه من خالل دراسة وافية ) ١(
ث ال تزال هذه املفردات موّزعة عىل تستوعب مجيع املفردات ذات اإلعراب املحيل, حي

 .أبواب النحو, دون جامع عضوي هلا يف دراسة مستقلة

قد تكون املفردات ذات اإلعراب املحّيل هي األقل حًظا من حيث االهتامم, فابن ) ٢(
هشام يف مغني اللبيب عقد باًبا خاصا ـ وهو الباب الرابع ـ حتّدث فيه عن اجلمل التي هلا 

 .راب, وتلك التي ال حمل هلا من اإلعرابحمل من اإلع

لشهاب الدين  »احلَُلل يف الكالم عىل اجلُمل«وقد وقفُت مؤخًرا عىل دراسة بعنوان 
, يتحدث فيها عن نوعي اجلمل التي )ه٧٧٦ت ( )١(أيب العّباس أمحد األصبحي الُعنّايب

 .ه الرابع من املغنيحتدث عنهام ابن هشام يف باب

إعراب اجلمل «يف دراسته القيمة  وهو موضوع طرقه حديًثا الدكتور فخر الدين قباوة
 ., وعنواهنا يكفي للحديث عن حمتواها»وأشباه اجلمل

اجلملة العربية «: كام أن الدكتور فاضل صالح السامرائي وضع دراسة شاملة بعنوان
: , حتدث فيها عن أهم تقسيامت اجلملة العربية, التي كان من أمهها»فها وأقسامهاتألي.. 

 .اجلمل التي هلا حمل من اإلعراب, واجلمل التي ال حمل هلا من اإلعراب: تقسيمها إىل

 .وال أجد هذا االهتامم باملفردات النحوية التي هلا حمل من اإلعراب

شهادة البكالوريوس يف النحو العريب ـ من ما يعانيه الطلبة ـ وحتى من حيملون ) ٣(
صعوبة يف حتديد املحل اإلعرايب لكثري من املبنيات, حيث ال عالمة إعرابية هلا, حتى يمكن 
حتديد حملها اإلعرايب من الرفع والنصب واجلر, وهو أمر يتحمله هؤالء املتخصصون 

نحوي, . , أبو العباس)الدينشهاب (أمحد بن حممد بن حممد بن عيل األصبحي األندليس, العنايب : هو )١(                                            
رشح تسهيل الفوائد وتكميل : (من تصانيفه. , وقد جاوز الستنيه٧٧٦تويف بدمشق سنة . عرويض
). نزهة األبصار يف أوزان األشعار(, و)رشح كتاب سيبويه(, و)رشح التقريب(البن مالك, و) املقاصد
وقد ورد لقبه . ٢٩٣/ ١ؤلفني ; ومعجم امل٢٢٥ـ  ٢٢٤/ ١; واألعالم ٣٢٣/ ١بغية الوعاة : انظر

, وهو خطأ, والصحيح ما ذكرناه اعتامًدا عىل الكتاب املطبوع وما أورده املحقق من )العناين(فيهام 
 .تصحيح اللقب يف السرية
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ببحث مستقل, يسهلون به  والطلبة, وكذلك واضعو هذا العلم الذين مل يفردوا هذه املسألة
 .عىل اآلخرين مسائل اإلعراب املحيل

٤Kאאא 

ال توجد هناك ـ كام أسلفت ـ دراسة سابقة أفردت هذا العنوان ببحث مستقل, بل ما 
هو موجود يف الغالب دراسات تعرضت لإلعراب وأقسامه, فتعرضت لإلعراب املحيل 

 :أجد من املناسب استعراضها هنا بشكل عارض, وقد وقفُت عىل بعض منها

 إعراب اجلمل وأشباه اجلمل للدكتور قباوة. أ

عىل اإلعراب املحيل ـ وهذا  تقوم هذه الدراسة التي قام هبا الدكتور فخر الدين قباوة 
ب هو هو وجه االرتباط بينها وبني هذه الدراسة ـ, فام للجمل وأشباه اجلمل من إعرا

صت للبحث حول هذين النوعني من الرتكيبات النحوية, ومل  إعراب حميل, ولكنها ختصَّ
 .تتعرض للمفردات, وما يكون هلا من اإلعراب

 دراسات يف اإلعراب للدكتور الفضيل. ب

هذه الدراسة لعلها األوسع يف تناول اإلعراب من مجيع جوانبه النحوية, فقد درسه  
دالئل (, و)عامل اإلعراب(, و)حقيقة اإلعراب: (تاليةاملؤلف ضمن العناوين ال

طريقة (, و)ماّدة اإلعراب(, و)جماالت اإلعراب(, و)وظيفة اإلعراب(, و)اإلعراب
 ).تقدير اإلعراب(, و)اإلعراب

وقد تطرق بيشء غري قليل لإلعراب التقديري واملحيل, سنشري إىل آرائه حوهلام أثناء 
 .طوايا البحث

 رابية يف اجلملة للدكتور حممد محاسةالعالمة اإلع. ج

وهي من الدراسات احلديثة القّيمة, ذلك أهنا بحثت موضوع العالمة اإلعرابية قديًام 
الضوء عىل نظرية الدكتور متام  وحديًثا, حيث ألقى الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف

: ومن ذلك ما رآه من رضورة إلغاء اإلعرابني. ه النحويةحّسان, متبنيا كثًريا من آرائ
 .التقديري واملحيل
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 دراسة يف نظرية النحو العريب.. اإلعراب والبناء . د

, تناول فيها كثًريا من مسائل اإلعراب, وعىل وهي دراسة للدكتور مجيل علوش
 .ٍري من مسائله وأنواعهرأسها مسألة اإلعراب املحيل, متطرًقا إىل كث

 التقديري واملحيل: القرائن النحوية واطراح اإلعراَبني. ه

, سنة ١, ج١١نرشها يف  جملة اللسان العريب, ع  هي دراسة للدكتور متام حّسان
التقديري واملحيل, كام هو واضح من عنوان : , اقرتح فيها إلغاء اإلعرابني١٩٧٤ـ  ه١٣٩٤

 .هذه الدراسة

وقد يكون هناك دراسات سابقة ذات عالقة أوثق مما ذكرناه أعاله بام نحن بصدد 
 .بحثه يف هذه الدراسة, مل يتسنَّ يل االطالع عليها

٥Kאא 

راعيت يف تبويب هذه الدراسة أن تأيت فصوهلا وعناوينها متناسقة, ممهًدا السابق منها 
 :ة فصوللالحق, وقد عقدهتا يف أربع

التعريفات واالصطالحات التي سأرتكز عليها يف البحث  األولالفصل تناولت يف 
الحًقا, فكانت الوقفة األوىل مع الكلمة, جمليا معناها اللغوي الذي رأيُت أنه ال خيتلف عن 
معناها النحوي, ومتبًعا ذلك ببيان الكالم والَكِلم, لكون الكلمة الوحدة املكونة هلام, 

ام ببيان املقصود باجلملة, فهي الوحدة التي يتعامل النحوي معها كرتكيب إسنادي ألتبعه
 .للكلمة

وبسبب إغفال النحاة لذكر صفات الكلمة العربية رأيت من املناسب التعرض هلا يف 
 .هذا الفصل

وبعد هذه الوقفة مع املصطلحات واملفاهيم قمت بعرض ألهم تقسيامت الكلمة, 
 .معربة ومبنية: سم وفعل وحرف, وتقسيمها إىلا: تقسيمها إىل: وهي

وبعد ذلك توقفُت طويًال عند تقسيامت اإلعراب, حيث عرضُت ملا ذكره النحاة من 
لفظي وتقديري وحميل, ممهًدا لذلك بوقفة مع تعريفه اللغوي, وأخرى مع : تقسيمه إىل
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امته, ومن خالل تتبعي حقيقته نحويا, وثالثة مع دالئله النحوية, ألنتهي باحلديث عن تقسي
 .نظري وتعليمي وتطبيقي: وجدُت أن له تقسيمني اثنني, ذكرت أوهلام, وثانيهام تقسيمه إىل

ثم حتدثُت عن اإلعراب املحيل يف عنوان مستقل, بدأُت فيه باحلديث عن التعريفات 
من التي يذكرها النحاة له موازًنا بينها, للخروج باملالئم منها مع طبيعة هذا النوع 

املفردات املبنية, : ثم عرضُت ألنواع اإلعراب املحيل, فحرصهتا يف أربعةٍ . اإلعراب
 .واجلمل, وأشباه اجلمل, وبعض الرتكيبات النحوية

وقبل االنتقال إىل الفصل األول عقدت عنواًنا خاصا باحلديث عن املفردة النحوية, 
أقسام ثالثة, هي عناوين فصول  حّددُت فيه ما أعنيه باملفردة النحوية, ثم قسمتها إىل

 .الدراسة الثالثة

, تناولت فيه اإلعراب املحيل لألسامء املبنية بناًء الزًما, ضمن عناوين الثاينيف الفصل 
الضامئر, وأسامء اإلشارة, واألسامء املوصولة, وأسامء االستفهام : عرشة حتدثُت فيها عن

نية, وألفاظ الكناية املبنية, والظروف االسميتني, واألعالم املب) من(و) ما(والرشط, و
 .وأمسِ ) فعالِ (املبنية, وبعض أسامء األفعال, واالسم املبني عىل وزن 

ُمتَّبًِعا فيها طريقًة متشاهبة, حيث أبدأ يف كل مفردة من هذه املفردات بتعريف هذه 
رابية التي حتل املفردة, ثم بيان أقسامها أو مفرداهتا, ألنتقل بعد ذلك إىل عرض املواقع اإلع

 .فيها, وتلك التي ال حتل فيها

بحثُت اإلعراب املحيل لألسامء املبنية بناًء عارًضا, وقد تعرضت  لثويف الفصل الثا
النافية للجنس, والظروف املقطوعة عن ) ال(املنادى املفرد, واسم : للعناوين التالية

معرًفا كل عنوان من . الزائد اإلضافة, وما بني من األسامء املضافة, واملجرور بحرف اجلر
هذه العناوين, ومبينًا ألقسامها, واملبني من هذه األقسام, وذاكًرا ألهم األحكام اخلاصة 

 .بكل باب منها

فقد بحثُت فيه اإلعراب املحيل لألفعال, مقسًام إياه إىل قسمني,  الرابعأما الفصل 
نوانني اإلعراب املحيل لكل عنوان للفعل املايض, وآخر للمضارع, موضًحا يف هذين الع

 .من املايض واملضارع



 ١٥  ...............................................................  البحث يدي بني

منهًيا البحث بخالصة وافية بام جاء فيه من عناوين, ومعّدًدا ألهم النتائج التي 
 .توصلت إليها أثناء عملية البحث

 وأخًريا,

فإن هذه الدراسة ال تعدو أن تكون حماولة لدراسة هذه املادة دراسة مستوفية, رجوت 
 .فقت ملا هدفُت إليه من خالهلافيها أن أكون قد و

 حسني منصور الشيخ

 

 





 :الفصل األول[*] 

  وتقسيمات أوليةم مفاهي 

 

 وقفة مع املفاهيم  : مدخل 
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 تقسيامت اإلعراب  : ثانًيا 
 اإلعراب املحّيل   : ثالًثا 

 املفردة النحوية  : أخًريا 
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 :مدخل[*] 

א 

قبل احلديث عن اإلعراب املحّيل يف النحو العريب كان ال بدَّ من احلديث عن بعض 
املفردات واملصطلحات التي تناوهلا النحاة مما له عالقة بموضوعنا, وذلك ضمن فصل 

 .متهيدي يعطي صورة كافية عن هذه املفردات النحوية

مع عقد عناوين  لذلك عقدُت هذا الفصل بغية تعريف وتوضيح هذه املفردات,
 .خاّصة عن أهم التقسيامت التي أحتاجها خالل فصول الدراسة

 :ولنكن مع املفاهيم ذات العالقة مع اإلشارة إىل أهم تعريفاهتا
١Kא 

التي يعرف هبا أواخر الكلامت العربية التي حصلت «يتناول النحو العريب القواعد 
 .)١(»بعهامبرتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يت

لذا ُتَعدُّ الكلمة ركنًا مهام من أركان النحو العريب, ولذا أوالها النحاة بحًثا وعناية 
 .فائقة, يتناسب والقيمة التي حتتّلها يف تفاصيل وتقسيامت هذا العلم

 .٦القواعد األساسية للغة العربية, أمحد اهلاشمي,   )١(                                            
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وفيام خيص موضوع بحثنا حتتل جانًبا مهام من الدراسة وفصوهلا, ذلك أن املراد 
, التي يناهلا جانب كبري من مسائل اإلعراب »ملكّونة للجملة العربيةالوحدة ا«: بالكلمة

 .والبناء, وهو ما يمّثل الظاهرة األبرز يف علم النحو

 تعريفها

مل يستعمل النحاُة للكلمة معنًى اصطالحيا خاصا مغايًرا للمعنى العريف اُملعجمي, 
قابل التعريف االصطالحي, باستثناء ما ولذلك ال جتد يف كتبهم تفريًقا أو تعريًفا لغوًيا يف م

معانيها «يف تعريفه للكلمة, حيث أشار إىل أن ) ه٧٦١ت () ١( ادعاه ابن هشام األنصاري
 ..., ]قول مفرد: الكلمة[وهو ما ذكرُت أحدها اصطالحي, ] الكلمة[

َا َكلَِمٌة ُهَو َقائُِلَها﴿ :اجلمل املفيدة, قال تعاىل: واملعنى الثاين لغوي, وهو , )٢(﴾َكالَّ إِهنَّ
َلَعيلِّ َأْعَمُل * َربِّ اْرِجُعوِن ﴿]: الوارد يف اآلية الكريمة السابقة[إشارة إىل قول القائل 

ا فِيَام َتَرْكُت   .)٤(»)٣(﴾َصاِحلً

وقد تابع ابن هشام يف هذه الدعوى من املُحَدثني يف التفريق يف معنى الكلمة بني 
, وذلك يف )٥(االستعامل اللغوي العريف وبني االستعامل النحوي الدكتوُر شوقي ضيف

و بمجال الدين, أ(ي, املعروف بابن هشام عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا بن هشام األنصار: هو )١(                                            
ولد يف ذي القعدة من سنة . مشارك يف املعاين والبيان والعروض والفقه وغريها نحوي,). حممد
, وقرأ العربية وأقام بمكة, ونشأ فيها ودرس عىل كثري من شيوخها, فلزم شهاب الدين عبد ه٧٠٨

وقد أتيح له أن يلقى النحوي أبا حيان . اللطيف بن اُملَرّحل, وحرض دروس تاج الدين السبكي
اللمحة : (األندليس ويسمع منه, وكان شديد املخالفة له, عىل الرغم من أنه توىل رشح بعض كتبه, مثل

رشح قطر الندى وبل : (له. ه٧٦١ذي القعدة سنة  ٦تويف بمرص يف . أليب حيان, وَرشَحهُ ) البدرية
رشح اجلامع (, )أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك( ,)مغني اللبيب عن كتب األعاريب(, )الصدى
رسالة يف توجيهات بعض ألفاٍظ (, )رشح الشافية البن احلاجب(, )رشح بانت سعاد(, )الصغري

, )نبذة من قواعد اإلعراب(, )املرضية املتعلقة بمن الرشطية(, )رشح اللب(, )استعملها املؤرخون
; ٣٠٦ـ  ٣٠٥/ ٢; ومعجم املؤلفني ٦٢ـ  ٦١/ ٢الوعاة بغية : انظر. , وغريها)رشح شذور الذهب(

 .١٤٧/ ٤واألعالم 
 .١٠٠: املؤمنون )٢(
 .١٠٠ـ  ٩٩: املؤمنون )٣(
 .١٣ـ  ١١/ ١أوضح املسالك, ابن هشام : وانظر. ١٢ـ  ١١رشح شذور الذهب, ابن هشام  )٤(
عبد السالم ضيف سنة ولد الدكتور أمحد شوقي ): م ٢٠٠٥ـ  ١٩١٠(أمحد شوقي عبد السالم ضيف  )٥(

يل١٩١٠ يف كتَّاب بدمياط حفظ فيه القرآن الكريم, ويف  م يف قرية من قرى دمياط, وتلقى تعليمه األوَّ
= 



 ٢١  ............................................  املفاهيم مع وقفة: أولية وتقسيامت مفاهيم

تطلق الكلمة ـ لغًة ـ عىل اجلُمل املفيدة, من ذلك قول اهللا «: , يقول)جتديد النحو(كتابه 
 .)٢(»لفظ مفرد: وهي يف اصطالح النحاة. )١(﴾َوَكلَِمُة اهللاِ ِهَي اْلُعْلَيا﴿: تعاىل

 ـ هبذا التفريق بني املعنيني اللغوي ومعه الدكتور شوقي ضيف ـ وابن هشام
واالصطالحي خيالفان معظم النحاة يف تعريفهم للكلمة, وخيالفان ـ كذلك ـ ما يذكره 

بل إن إفادة الكلمة ملعنى املعجميون عند تعريفهم للكلمة, حيث ال يقّروهنام عىل ما ذكرا, 
, ومن باب إطالق لفظ اجلزء عىل الكل, وذلك ما يشري إليه ابن ة معنى جمازياجلملة املفيد

 :يف ألفيته, يقول) ه٦٧٢ت ( )٣(مالك
ـــ« ــد َك ــٌظ مفي ــا لف ــتقم(كالمن  )اس

ــــمّ  ــــول ع ــــة, والق ــــده كلم  واح
 

ــم    ــرف الكل ــم ح ــل ث ــم وفع  واس
ـــؤم     ـــد ُي ـــالم ق ـــا ك ـــة هب  »وِكلم

) وكلمة هبا كالم قد يؤم(«: شارح األلفية) ه٦٨٦ت ) (٤(ويقول ابنه بدر الدين
أنه يقصد بالكلمة ما يقصد بالكالم من اللفظ الدال عىل معنى حيسن السكوت عليه  :يعني

 .)١(»وهو من باب تسمية اليشء باسم بعضه... 
سنته العارشة التحق باملعهد الديني االبتدائي وخترج فيه, والتحق باملعهد الديني الثانوي بالزقازيق,                                             

, ومنها التحق بكلية اآلداب يف جامعة "البكالوريا" وانتقل منه إىل جتهيزية دار العلوم وحصل منها عىل
ويف سنة . م برتتيب األول وعينته معيًدا هبا١٩٣٥القاهرة, وحصل فيها عىل ليسانس اآلداب سنة 

م حصل عىل درجة الدكتوراه بمرتبة الرشف املمتازة ١٩٤٢م حصل عىل املاجستري, ويف سنة ١٩٣٩
م يف املكان الذي خال ١٩٧٦جممع اللغة العربية عضًوا فيه سنة ا بكلية اآلداب, انتخبه وُعنيِّ مدرًس 

بوفاة املرحوم األستاذ الشيخ عطية الصواحلي وأصبح منذ هذا التاريخ عضًوا فيه, وانتخب أمينًا عاما 
م, ورئيًسا ١٩٩٦م, وأصبح رئيًسا للمجمع منذ سنة ١٩٩٢م, ثم نائًبا للرئيس سنة ١٩٨٨له سنة 

; البالغة تطور وتاريخ: من ملفاته. م٢٠٠٥لغوية العلمية العربية حتى وافته منيته عام الحتاد املجامع ال
تيسري  ; وجتديد النحو; واملدارس النحوية; العرص اإلسالمي ; والعرص اجلاهيل, يف النقد األديب و

 : وينموقع جممع اللغة العربية بالقاهرة اإللكرت: انظر. , وغريهاالنحو التعليمي قديًام وحديًثا
http://www.arabicacademy.org.eg. 

 .٤٠: التوبة )١(
 .٤٩جتديد النحو, ص  )٢(
. د األئمة يف علوم العربيةأح: , أبو عبد اهللا, مجال الدينحممد بن عبد اهللا بن مالك الطائي اجلّياين: هو )٣(

: يف النحو, وله) لفيةاأل(أشهر كتبه . ه٦٧٢, وانتقل إىل دمشق فتويف هبا سنة )باألندلس( ولد يف جيان
سبك املنظوم (و) الكافية الشافية(و) الرضب يف معرفة لسان العرب(ورشحه, و) تسهيل الفوائد(

/ ٦; واألعالم ١٢٥ـ  ١١٩/ ١بغية الوعاة : انظر يف ترمجته. وغريها) المية األفعال(و) وفك املختوم
 .٤٥٠/ ٣; ومعجم املؤلفني ٢٣٣

نحوي, هو ابن ناظم : هللا بن مالك الطائي, أبو عبد اهللا, بدر الدينحممد بن حممد بن عبد ا: هو )٤(
يعرف برشح ابن الناظم, ) رشح األلفية: (له. سكن بعلبك مّدة. دمشق مولًدا ووفاةً  من أهل). األلفية(

= 
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وهذا أمر يدركه العريب يف تعامالته االجتامعية, حيث تطلق الكلمة ويراد هبا جمموعة 
 .جلمل, ويدرك املستمع واملستعمل أن ذلك من باب االستعامل املجازي ال غريمن ا

 ـ يف أّن داللة الكلمة عىل ـ ومعه الدكتور شوقي ضيف عىل أّنا نّتفق مع ابن هشام
و معنى ال يرد يف اجلمل املفيدة ال يطلق إال يف االستعامالت العرفية خاّصة, وه

 .االستعامالت النحوية
وهو معنى أشارت إليه املعجامت العربية أثناء تعريفها للكلمة, وهذا ما سنذكره أثناء 

 : استعراضنا هلذه التعريفات

 يف املعجامت اللغوية. أ
من املعاين الواضحة ]: الكلمة[اجلَْرح, ومعناها : الكلمة من الَكْلم, ومعناه يف اللغة

 حتتاج إىل مزيد بيان, وهو األمر الذي أشارت إليه كثري من املعجامت يف تعريفها التي ال
, معروفة: الكلمة«: ـ) كلم(ـ يف مجهرة اللغة, مادة ) ه٣٢١ت ( )٢(للكلمة, يقول ابن دريد

 .»الواحدة من الَكِلم والكالم
ـ يف ) ه٧١١ت ( )٤(يف هتذيب اللغة, وابن منظور ـ)  ه٣٧٠ت ( )٣(ويذكر األزهري

الكلمة تقع عىل احلرف الواحد من حروف اهلجاء, وتقع «ـ أن ) كلم(لسان العرب, مادة 
 .»عىل لفظة مؤّلفة من مجاعة حروٍف ذات معنًى, وتقع عىل قصيدة بكاملها وخطبة بأرسها

, وكتاب يف )رشح المية األفعال(يف املعاين, و) روض األذهان(يف املعاين والبيان, و) املصباح(و                                            
. ه٦٨٦تويف عن نيف وأربعني عاًما سنة . وغري ذلك) ترصيف ابن احلاجب(ح غريب العروض, ورش

 .٦٥٥/ ٣; ومعجم املؤلفني ٣١/ ٧; األعالم ١٩٦/ ١بغية الوعاة : انظر
 .٤رشح ألفية ابن مالك, ابن الناظم, ص  )١(
ولد . للغة واألدبمن أئمة ا: حممد بن احلسن بن دريد األزدي, من أزد عامن من قحطان, أبو بكر: هو )٢(

ثم رحل إىل نواحي . , وانتقل إىل ُعامن فأقام اثني عرش عاًما, وعاد إىل البرصةه٢٢٣ يف البرصة سنة
: ومن كتبه. فارس, ومدحهم بقصيدته املقصورة, ثم رجع إىل بغداد, واتصل باملقتدر العبايس

أدب (و) املالِحن(و) رة يف اللغةاجلمه(, و)اخليل الصغري(و) اخليل الكبري(يف األنساب, و) االشتقاق(
; ٧٦/ ١; وبغية الوعاة ٩٦ـ  ٩٢/ ٣إنباه الرواة : انظر. ه٣٢١تويف سنة . وغريها) األمايل(و) الكاتب

 .٢١٩ـ  ٢١٧/ ٣; ومعجم املؤلفني ٨٠/ ٦واألعالم 
اته يف هراة مولده ووف. حممد بن أمحد بن األزهر اهلروي, أبو منصور, أحد األئمة يف اللغة واألدب: هو )٣(

أخذ عن نفطويه وأيب بكر بن ). األزهر(نسبته إىل جده . ه٣٧٠وتويف سنة ه ٢٨٢سنة  بخراسان ولد
ثم غلب عليه التبّحر يف العربية, فرحل يف طلبها وقصد القبائل . عني بالفقه فاشتهر به أوالً . الرساج

تفسري (, و)استعملها الفقهاء غريب األلفاظ التي(, و)هتذيب اللغة: (من كتبه. وتوّسع يف أخبارهم
/ ١; وبغية الوعاة ٣٣٦ـ  ٣٣٤/ ٤وفيات األعيان : انظر). فوائد منقولة من تفسري للمزين(, و)القرآن
 .٤٧/ ٣; ومعجم املؤلفني ٣١١/ ٥; واألعالم ٣١

حممد بن مكرم بن عيل, أبو الفضل, مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي, : هو )٤(
ولد بمرص . من نسل رويفع بن ثابت األنصاري. اإلمام اللغوي احلّجة): لسان العرب( صاحب

= 

A
Stamp



 ٢٣  ............................................  املفاهيم مع وقفة: أولية وتقسيامت مفاهيم

 .وضوح معناها للمستعمل العريبومل يعّرفاها بأكثر من هذا, وذلك ل
أما لغاهتا فيذكر اللغويون أن فيها لغتني, إحدامها حجازية ـ وهي ما نزل هبا القرآن ـ, 

ـ بكرس  »ِكْلَمة«: ـ بفتح الكاف وكرس الالم, واللغة الثانية متيمية, وهي »َكِلَمة«: وهي
 .)١(الكاف وسكون الالم

َكبِد وِكْبد وَكْبد, وَوِرق : َكِلَمة وِكْلَمة َكْلَمة, مثل: فيها ثالث لغات )٢(وحكى الفّراء«
 .)٣(»وِوْرق وَوْرق

 يف املتون النحوية. ب
يف كتابه ـ كأول متن نحوي وصل إلينا ـ تعريًفا للكلمة, إالَّ ما ذكره  )٤(مل يضع سيبويه
 .)٥(»فعل وحرف جاء ملعنى, ليس باسم وال فعلاسم و: الَكلِم«: من تقسيٍم هلا, فقال

يف   )٢(وقبله الزخمرشي )١(ولعلَّ أشهر تعريف نحوي للكلمة ما يذكره ابن احلاجب
 . )٣(»الكلمة هي اللفظة الداّلة عىل معنى مفرد بالوضع«: املفّصل, حيث يعّرفاهنا بِـ

. وخدم يف ديوان اإلنشاء بالقاهرة, ثم ويل القضاء يف طرابلس. ه٦٣٠سنة ) يف طرابلس الغرب: وقيل(                                            
من كتبه غري . وعاد إىل مرص فتويف فيها, وقد ترك بخطه نحو مخس مئة جمّلد, وعمي يف آخر عمره

تويف سنة ) نثار األزهار يف الليل والنهار(و) خمترص مفردات ابن البيطار(و) خمترص األغاين: (للسانا
 .٧٣١/ ٣; ومعجم املؤلفني ١٠٨/ ٧; األعالم ٢١٥/ ١بغية الوعاة : انظر. ه٧١١

العني للخليل, ومعجم مقاييس اللغة البن فارس, واملحكم البن سيده, وهتذيب اللغة : انظر )١(
وكذلك هتذيب إصالح املنطق للخطيب التربيزي  ). كلم(ي, ولسان العرب البن منظور, ماّدة لألزهر
٢٤١. 

قيل له الفراء ألنه كان . حييى بن زياد بن عبد اهللا بن مروان الديلمي, أبو زكريا, املعروف بالفراء: هو )٢(
ه اعتمد, وأخذ عن يونس بن كان أعلم الكوفيني بالنحو بعد الكسائي, أخذ عنه, وعلي. َيْفِري الكالم

; )املصادر يف القرآن(; و)اللغات(; و)البهاء فيام تلحن فيه العامة(; و)معاين القرآن: (صنف. حبيب
; )املذكر واملؤنث(; و)فعل وأفعل(; و)املقصور واملمدود(; و)النوادر(; و)اجلمع والتثنية يف القرآن(و
 .٢٣ـ  ٦/ ٤ه الرواة إنبا: انظر. ه٢٠٧تويف سنة . , وغريها)احلدود(و

 ).كلم(ماّدة  لسان العرب, ابن منظور; ومعجم الصحاح, اجلوهري, )٣(
إمام النحاة, وأول من بسط علم : عمرو بن عثامن بن قنرب احلارثي بالوالء, أبو برش, امللّقب سيبويه: هو )٤(

عن يونس بن حبيب, كام أخذ . ولد يف إحدى قرى شرياز, وقدم البرصة, فلزم اخلليل بن أمحد. النحو
ورحل إىل بغداد, فناظر . يف النحو) كتاب سيبويه(وصنف كتابه املسمى . وعن عيسى بن عمر

; وإنباه ٩٣ـ  ٩٢أخبار النحويني البرصيني : انظر. ه١٨٠وعاد إىل األهواز فتويف هبا سنة . الكسائي
/ ٢معجم املؤلفني ; و٨١/ ٥; واألعالم .١٩٢ـ  ١٩١/ ٢; وبغية الوعاة ٣٦٠ـ  ٣٤٦/ ٢الرواة 
 .٥٨٥ـ  ٥٨٤

 .١٢/ ١الكتاب  )٥(
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ريف هو التعريف األكثر انتشاًرا, حيث اعتمده أبو البقاء وربام كان هذا التع
يف رشحه عىل ألفية ابن ) ه٧٦٩ت ( )٦(, وابن عقيل)٥(يف كّلياته) ه١٠٩٤ت ( )٤(الكفوي
 ., وغريهم من النحاة)٩(األساسية للغة العربيةيف القواعد  )٨(, واهلاشمي)٧(مالك

                                            
عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس, أبو عمرو مجال الدين بن احلاجب, فقيه مالكي, من كبار : هو )١(

ونشأ يف القاهرة, وسكن ه ٥٧٠سنة ) من صعيد مرص(ولد يف أسنا . كردي األصل .العلامء بالعربية
, )الكافية يف النحو: (من تصانيفه. وكان أبوه حاجًبا فعرف به. ه٦٤٦دمشق, ومات باإلسكندرية سنة 

منتهى السؤول واألمل (, و)األمايل النحوية(يف فقه املالكية, و) خمترص الفقه(, و)الشافية يف الرصف(و
/ ٤; واألعالم ١١٤/ ٢بغية الوعاة : انظر. يف أصول الفقه, وخمترصه) يف علمي األصول واجلدل

 .٣٦٦/ ٢فني ; ومعجم املؤل٢١١
حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي الزخمرشي, جار اهللا, أبو القاسم, من أئمة العلم بالدين : هو )٢(

وسافر إىل مكة فجاور هبا ه ٤٦٧سنة ) من قرى خوارزم(ولد يف زخمرش . واللغة واآلداب والتفسري
فتويف هبا سنة ) ن قرى خوارزمم(وتنقل يف البلدان, ثم عاد إىل اجلرجانية . زمنًا, فلّقب بجار اهللا

كان معتزيل املذهب, جماهًرا, شديد اإلنكار عىل املتصوفة, َأْكَثَر من التشنيع عليهم يف الكشاف . ه٥٣٨
, )املفصل يف علوم العربية(, و)أساس البالغة(يف تفسري القرآن, و) الكشاف: (أشهر كتبه. وغريه

ومعجم . ١٧٨/ ٧األعالم . ٢٢٣/ ٢بغية الوعاة . ٢٧٢ـ  ٢٦٥/ ٣إنباه الرواة : انظر). األنموذج(و
 .٨٢٢/ ٣املؤلفني 

 .٢١/ ١رشح الكافية : ; وانظر٧٢ـ  ٧١/ ١رشح املفّصل, ابن يعيش,  )٣(
كان من قضاة . أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي, أبو البقاء, صاحب الكليات: هو )٤(

وعاد إىل استانبول فتويف هبا سنة . قدس وببغدادبرتكيا, وبال) كفه(القضاء يف  عاش وويل. األحناف
/ ٢; واألعالم ٢٢٩/ ١هدية العارفني : انظر. وله كتب أخرى بالرتكية. , ودفن يف تربة خالده١٠٩٤

 .٤١٨/ ١; ومعجم املؤلفني ٣٨
 .٧٤٢الكليات, أبو البقاء الكفوي  )٥(
هلاشمي, هباء الدين بن عقيل, من أئمة عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد القريش ا: هو )٦(

كان . ـ يف القاهرةه ٧٦٩ـ ووفاته ـ سنة ه ٦٩٤مولده ـ سنة . من نسل عقيل بن أيب طالب. النحاة
ويل قضاء . الباليس ثم املرصي) أو اآلمدي(بعض أسالفه يقيمون يف مهذان, فعّرفه مرتمجوه باهلمذاين 

) التعليق الوجيز عىل الكتاب العزيز(يف النحو, و) ة ابن مالكرشح ألفي: (له. الديار املرصية مدة قصرية
; واألعالم ٤٥ـ  ٤٤/ ٢بغية الوعاة : انظر. وغري ذلك. يف فقه الشافعية) اجلامع النفيس(يف التفسري, و

 .٢٥١/ ٢; ومعجم املؤلفني ٩٦/ ٤
 .٢١ـ  ١٨/ ١رشح ابن عقيل  )٧(
, وتويف هبا ه١٢٩٥رصي, من أهل القاهرة, ولد هبا سنة أمحد بن إبراهيم اهلاشمي, أديب معلم م: هو )٨(

كان مديًرا لثالث مدارس أهلية, واحدة للذكور واثنتني لإلناث, تلمذ للشيخ حممد . ه١٣٦٢سنة 
ميزان (, و)جواهر البالغة(, و)جواهر األدب(, و)أسلوب احلكيم: (عبده, وصنف كتًبا, منها

; ٩٠/ ١األعالم : انظر). لقواعد األساسية للغة العربيةا(, و)خمتار األحاديث النبوية(, و)الذهب
 .٩١/ ١ومعجم املؤلفني 

 .٨القواعد األساسية للغة العربية, أمحد اهلاشمي  )٩(
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 يف رشحه عىل كافية ابن احلاجب) ه٦٨٨ت ( )١(وقد اعرتض الريض اإلسرتاباذي
جعله أوالً ملعنى من املعاين  »وضع اللفظ«: املقصود من قوهلم«: عىل هذا التعريف, يقول

أن يصري متواطًأ عليه بني قوم, فال يقال ـ استعملَت اللفظ بعد وضعه يف املعنى  مع قصد
الً : األول ـ  ...إنك واضعه, إذ ليس جعًال أوَّ

إهنا موضوعة له من دون اقرتان قصد : وال يقال لكل لفظة بدرت من شخص ملعنى
 ...التواطؤ هبا, 

; ألن الوضع ال يكون إال »عنىامل«: وعىل ما فرسنا الوضع مل يكن حمتاًجا إىل قوله
ملعنى, إال أن يفرس الوضع بصوغ اللفظ, مهمًال كان أو ال, ومع قصد التواطؤ أو ال, 

 .)٢(», لكن ذلك عىل خالف املشهور من اصطالحهم»ملعنى«: فيحتاج إىل قوله

: الكلمة]: ابن احلاجب[ولو قال «: بقوله اإلسرتاباذي) الكلمة: أي(ولذلك يعرفها 
لفظ مفرد موضوع, َسِلَم من هذا ومل يرد عليه ـ أيًضا ـ االعرتاض بأن املركبات ليست 

 .)٣(»]بيانه[بموضوعة عىل ما جييء 

: قولهالكلمة يف رشحه عىل التسهيل ب ولربام ـ التفاًتا هلذه النقطة ـ يعرف ابن مالك
 .)٤(»الكلمة لفظ دال بالوضع حتقيًقا أو تقديًرا أو منوي معه«

 ).ملعنى(إذ مل ُيْلِحْق كلمة الوضع بكلمة 

 »رشح قطر الندى«: يف كتبه وربام يكون التعريف املتداول أيًضا ما وضعه ابن هشام
: ص«: , حيث عرفها بقوله»الذهبرشح شذور «و »أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك«و

 .قول مفرد: الكلمة
, نحوي رصيف, متكلم, )ريض الدين(حممد بن احلسن االسرتاباذي, السمنائي, نزيل النجف : هو )١(                                            

رشح الكافية البن (يف الترصيف, و) احلاجبرشح شافية ابن : (منطقي, فقيه إمامي, من آثاره
, وحاشية عىل رشح اجلالل الدواين لتهذيب )حاشية عىل رشح جتريد العقائد(يف النحو, و) احلاجب

/ ٢; وهدية العارفني ١٣٧٠, و١٠٢١كشف الظنون . ه٦٨٦تويف يف النجف سنة . املنطق والكالم
 .٨٦/ ٦; واألعالم ١٣٤

 .٢٢/ ١رشح الكافية  )٢(
 .٢١/ ١س, . م )٣(
 .٥ـ  ٣/ ١رشح التسهيل  )٤(
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َا َكلَِمٌة ُهَو ﴿: تطلق الكلمة يف اللغة عىل اجلمل املفيدة, كقوله تعاىل: ش َكالَّ إِهنَّ
ا فِيَام َتَرْكُت *  َربِّ اْرِجُعونِ ﴿: , إشارة إىل قول القائل)١(﴾َقائُِلَها  .)٢(﴾َلَعيلِّ َأْعَمُل َصاِحلً

 .القول املفرد: ويف االصطالح عىل
 .اللفظ الدال عىل معنى, كرجل وفرس: واملراد بالقول
احلروف, سواًء دلَّ عىل معنى كزيد, أم مل  الصوت املشتمل عىل بعض: واملراد باللفظ

 .يدل كديز ـ مقلوب زيد ـ, وقد تبنيَّ أن كل قول لفظ, وال ينعكس
 ...ما ال يدلُّ جزؤه عىل جزء معناه : واملراد باملفرد

موضوع ومهمل, فاحتاجوا إىل االحرتاز عن املهمل بذكر الوضع, : واللفظ ينقسم إىل
 .)٣(»مة ـ وهو خاص باملوضوع ـ أغناين عن اشرتاط الوضعوملا أخذُت القول جنًسا للكل

ـ من النحاة اُملحَدثني ـ هذا التعريف يف مقّرره  وقد اختار الدكتور عبد اهلادي الفضيل
رشح قطر «ابه يف كت , ورشحه رشًحا يقرب من رشح ابن هشام»خمترص النحو«الدرايس 
 .)٤(»الندى

خيتار تعريف » جامع الدروس العربية«يف  )٥(بينام نجد الشيخ مصطفى الغالييني
لفظ يدل عىل معنى ]: الكلمة[«: فيعرف الكلمة قريًبا من تعريفه, حيث يقول ,الزخمرشي

 .)٦(»مفرد
 .١٠٠: املؤمنون )١(                                            

 .١٠٠ـ  ٩٩: املؤمنون )٢(
وقريب من هذا املعنى ورد يف رشح شذور الذهب, ص . ١٥رشح قطر الندى, ابن هشام األنصاري,  )٣(

 .١٢ـ  ١١
 .١١خمترص النحو : انظر )٤(
مولده ـ سنة . ضاء املجمع العلمي العريبمصطفى بن حممد بن سليم الغالييني, شاعر, من أع: هو )٥(

أصدر جملة . وتلمذ للشيخ حممد عبده. تعلم هبا وبمرص. ـ ببريوته ١٣٦٤ـ ووفاته ـ سنة ه ١٣٠٣
ُوظَِّف بعدها يف بريوت أستاًذا للعربية يف املدرسة السلطانية أربع سنوات, . سنتني ببريوت) النرباس(

احلرب العاملية األوىل, وبعد احلرب أقام مدة يف دمشق, وتطوع  وعني خطيًبا للجيش الرابع العثامين يف
ثم عاد إىل . ليفرج عنه ويرحل إىل رشقي األردن. عاد إىل بريوت فاعتقل. للعمل يف جيشها العريب

نظرات يف اللغة : (من كتبه. بريوت, نصب فيها رئيًسا للمجلس اإلسالمي, ثم قاضًيا إىل أن تويف
الثريا املضية يف الدروس (, و)نظرات يف كتاب السفور واحلجاب(, و)ئنيعظة الناش(, و)واألدب

; ومعجم املؤلفني ٢٤٥ـ  ٢٤٤/ ٧األعالم : انظر. , وغريها)جامع الدروس العربية(, و)العروضية
٨٨١/ ٣. 

 .٩/ ١جامع الدروس العربية  )٦(
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النحاة املعارصون تعريفات أخرى للكلمة ختتلف قليًال عن ويف املقابل وضع بعض 
يف نحوه الوايف  )١(التعريفات املوروثة عن املتون النحوية القديمة, فعّرفها عّباس حسن

اللفظة الواحدة التي ترتّكب من بعض احلروف اهلجائية, وتدل عىل معنى جزئي; «: بأهنا
ل عىل معنى عريب وضعت ألدائه فليست كلمة, وإنام هي جمّرد أي مفرد, فإن مل تد

 .)٢(»صوت

فيعرفها بالتعريف  »الواضح يف النحو«يف كتابه  )٣(أما الدكتور حممد خري احللواين
وحدة لغوية ترتابط مع مثيالهتا يف الرتكيب اللغوي, ألداء الغرض : الكلمة هي«: التايل
قصود, ويمكن أن يفصل بعضها من الرتكيب ويستقّل عنه, عىل حني ال يفصل بعضها امل

 .)٤(»اآلخر وال يستقل, وإال فقد داللته

من أجود التعريفات التي ذكرت  وربام كان هذا التعريف األخري للدكتور احللواين
ا, وهي اإلشارة إىل عالقة الكلمة باجلملة أو برأيي, ذلك أنه يشري إىل نقطة مهّمة جد 

 .الرتكيب اللغوي, وهي النقطة التي أغفلتها التعريفات األخرى

وهذه اإلشارة هلا مكانتها يف علم النحو, وذلك ألنه علٌم ال َيْدُرس الكلمة جمّردة 
 .مفردة, وإنام يدرسها يف سياق تكوينها وجزئيتها للجملة أو الرتكيب اللغوي

ـ بمدينة ه ١٣١٨ـ سنة  نحوي متمكن, من أعضاء جممع اللغة العربية بالقاهرة, ولد: عباس حسن )١(                                            
منوف بمحافظة املنوفية, وتعلم باألزهر وبدار العلوم, وعمل مدّرًسا يف املدارس ثم بدار العلوم التي 
حتولت إىل كلية من كليات جامعة القاهرة, حيث عني فيها بعد فرتة رئيًسا لقسم النحو والرصف 

) رأي يف بعض األصول اللغوية والنحوية(و) النحو الوايف: (له. والعروض إىل أن أحيل عىل التقاعد
ذيل : انظر. ه١٣٩٨تويف سنة ). املطالعة الوافية(و) املتنبي وشوقي(و) اللغة بني القديم واحلديث(و

 .١١٢/ ١األعالم 
 .١٤/ ١النحو الوايف,  )٢(
نحوي ولد بحلب, وخترج يف كلية آداب جامعة ): ه١٤٠٧ـ ه ١٣٥٢(حممد خري بن عمر احللواين  )٣(

ودّرس يف جامعة ترشين بالالذقية, وتوىل عامدة كلية . دمشق, وظفر بالدكتوراه من جامعة عني شمس
. اآلداب ورئاسة قسم اللغة العربية فيها, ودّرس يف جامعات املغرب, وجامعة العني باإلمارات العربية

املفصل يف تاريخ (و, )الواضح يف النحو(, و)املختار من أبواب النحو(, و)أصول النحو العريب: (ألف
ذيل : انظر). اخلالف النحوي بني البرصيني والكوفيني(, و)اجلديد يف علم الرصف(, و)النحو العريب

 .٨٩/ ٣; وتتمة األعالم ١٧٦/ ١األعالم 
 .١٠ـ  ٩الواضح يف النحو, ص  )٤(
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يح معنى الكلمة بشكل أفضل يورد النحويون ـ عادًة ـ تعريفات أخر للكلمة ولتوض
ذات عالقة هبا يف املعنى, ونحن نلتزم هنا بذكر هذه املفردات, جتليًة ملعنى هذه املفردة, 

 :وكذلك حلاجتنا إليها الحًقا, ومنها
٢Kא 

 ترصيفه. أ

: , ألنَّ مصدر هذا الفعل)مَكلَّ (الكالم من الناحية الرصفية ليس مصدًرا للفعل 
وإنام هو اسم مصدر, ). َتَكلُّم(, ألن مصدره )تكلَّم(, وكذلك ليس مصدًرا للفعل )تكليم(

 ., الذي سنذكر رأيه بعد قليلكام يشري إىل هذه النقطة أبو البقاء العكربي

ابن والكوفية, يشري إليها  وهذه النقطة من مسائل اخلالف بني املدرستني البرصية
: , يقول)ه٦٦٣ت ( )٢(يف رشحه عىل مقّرب ابن عصفور اإلشبييل) ه٦٩٨ت ( )١(النّحاس

اختلف النحاة يف الكالم, فذهب الكوفيون إىل أنه مصدر, واستدلوا عىل ذلك بإعامله يف «
 ...مفعول كالمك ) يدز(, َفـ »كالُمك زيًدا حسنٌ «: قولك

 ]:من الطويل[ويقول الشاعر 
ـــا ســـبيَل َوَســـاَعٍة  أال هـــل إىل ريَّ
ــا ــا ِهب ــاريح م ــن تب ــِفي نفيســ م  فَأْش

 

ــا   هر خالي ــدَّ ــن ال ــا م ــي فيه  تكلمن
ـــإِنَّ     ـــا َكَالِميهـــاَف ـــا بي  )٣(شـــفاٌء مل

يار املرصية يف حممد بن إبراهيم بن حممد, هباء الدين, ابن النحاس احللبي, شيخ العربية بالد: هو )١(                                            
إمالء عىل كتاب : (له. ه٦٩٨ـ يف حلب, وسكن القاهرة وتويف هبا سنة ه ٦٢٧ولد ـ سنة . عرصه

التعليقة يف (, و)هدي أمهات املؤمنني: (وله. , من أول الكتاب إىل باب الوقف)املقّرب البن عصفور
  .٤٠/ ٣معجم املؤلفني ; و٢٩٧/ ٥; واألعالم ٢٦/ ١بغية الوعاة : انظر). رشح ديوان امرئ القيس

عيل بن مؤمن بن حممد, احلرضمي اإلشبييل, أبو احلسن املعروف بابن عصفور, حامل لواء العربية : هو )٢(
) اهلالل(و) املفتاح(يف الترصيف, و) املمتع(يف النحو, و) املقّرب: (من كتبه. باألندلس يف عرصه

رسقات (و) رشح املتنبي(و) ح مجل الزجاجيرش(و) السالف والعذار(يف القرويني بفاس, و) املقنع(و
. ه٦٦٩: وقيله ٦٦٣ـ, وتويف بتونس سنة ه ٥٩٧ولد بإشبيلية ـ سنة ). رشح احلامسة(و) الشعراء
 .٥٣٧/ ٢; ومعجم املؤلفني ٢٧/ ٥; واألعالم ١٧٥/ ٢بغية الوعاة : انظر

. ٧٨/ ٥اهلوامع للسيوطي ومهع . ٧٤/ ١وقد ورد يف رشح املفصل البن يعيش . البيتان لذي الرّمة )٣(
يف ضمري املؤنث, فدل ذلك عىل أنه مصدر, كام ) كالم(, حيث أعمل )كالميها: (يف قوله اموالشاهد فيه

 .ذهب إليه الكوفيون



 ٢٩  ............................................  املفاهيم مع وقفة: أولية وتقسيامت مفاهيم

ء, , فإنه اسم لإلعطا)العطاء(وذهب البرصيون إىل أنه اسم مصدر وليس بمصدر, كـ 
 .اسم للتسبيح) سبحان(و

 :من معنى احلديث ليس إال ثالثة أبنية) ك ل م(ألن اللفظ املستعمل من : قالوا

 ).التكليم: (, ومصدره)َكلَّمَ (

 ).التََّكلُّم: (ومصدره) َتَكلَّمَ (و

َ (و املقاتلة والِقتال, وهذه : ـ بكرس الكاف, نحو) الِكَالم(و) املكاملة: (, ومصدره)َكاَمل
ليس ) الكالم(واٌت زوائد, وذوات الزوائد جيري مصدرها عىل طريقة واحدة, وكلها ذ

 .أحد هذه املصادر

 .)١(»فثبت أنه ليس بمصدر

إن الكالم «: يف اللباب, فقال) ه٦١٦ت ( )٢(وأشار إىل هذه املسألة أبو البقاء العكربي
. ادر تبنى عىل األفعال املأخوذة منهااسم للمصدر, وليس بمصدر حقيقة, ألن املص

: ومصدره) تكلَّمُت (, و)التكليم(ومصدره ) َكلَّمُت : (واألفعال املأخوذة من هذا األصل
 ).الِكَالم(و) املكاملة: (ومصدره) كاملُت (, و)التكلُّم(

عمل ) العطاء(ليس بواحد منها, إال أنه يعمل عمل املصدر, كام عمل ) الَكالم(و
 .)٣(»)اإلعطاء(

 .١٠٩ـ  ١٠٨/ ١رشح املقرب املسمى بالتعليقة, هباء الدين بن النحاس,  )١(                                            
عامل باألدب واللغة . دي, أبو البقاء, حمب الدينعبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربي البغدا: هو )٢(

ه ٦١٦ـ ووفاته ـ سنة ه ٥٣٨, ومولده ـ سنة )بليدة عىل دجلة(أصله من عكربا . والفرائض واحلساب
املتبع يف رشح اللمع (و) اللباب يف علل البناء واإلعراب(و) رشح ديوان املتنبي: (من كتبه. ـ ببغداد

إمالء ما منَّ به الرمحن من وجوه القراءات يف مجيع (ويسمى ) القرآن التبيان يف إعراب(و) البن جني
; وبغية الوعاة ١٥١٦ـ  ١٥١٥/ ٤معجم األدباء : انظر. وغريها) الرتصيف يف الترصيف(و) القرآن

 .٢٣٧/ ٢; ومعجم املؤلفني ٨٠/ ٤; واألعالم, ٣٨ـ  ٣٧/ ٢
 .٤٢/ ١ اللباب يف علل البناء واإلعراب, أبو البقاء العكربي )٣(
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الكالم اسم «: يف كلياته, حيث قال وقريب من هذا املعنى ما يذكره أبو البقاء الكفوي
التكليم : للمصدر, وليس بمصدر حقيقة, ألن املصادر جارية عىل أفعاهلا فمصدر تكلمُت 

...«)١(. 

 تعريفه اللغوي. ب

ك معناها اإلنسان يف تعامالته اليومية, من الكلامت الواضحة البّينة التي يدر) الكالم(
ولذا قد ال حيتاج اللغوي إىل الرتكيز عىل تعريفه, ولذلك ورد يف كثري من املعجامت العربية 

 .)٢(, وذلك ألنه من أصعب األمور توضيح الواضحات»معروف«يف تعريفه لفظة 

: يف املحكم بقوله )٣(ولكنه ورد يف بعضها تعريفات قصرية له, فقد رشحه ابن سيده
 .القول :الكالم«

ما مل يكن مكتفًيا بنفسه, : والقول. الكالم ما كان مكتفًيا بنفسه, وهو اجلملة: وقيل
 ... وهو اجلزء من اجلملة

 ]:من الكامل[ومما يدل عىل أن الكالم هو اجلمل املرتكبة يف احلقيقة قول ُكَثريِّ 
ــمعُت ــام س ــمعون ك ــو يس ــال  كالمه

 
ًعــا وســجودا   ة ركَّ  »)٤(خــروا لعــزَّ

 .٧٥٦الكليات  )١(                                            
املحيط يف اللغة للصاحب بن عّباد; وهتذيب اللغة لألزهري; زمجهرة اللغة البن : انظر املعجامت التالية )٢(

 .دريد; ولسان العرب البن منظور
يف رشقي (ولد بمرسية . إمام يف اللغة وآداهبا: عيل بن إسامعيل, املعروف بابن سيده, أبو احلسن: هو )٣(

, اشتغل بنظم الشعر مّدة, )وكذلك أبوه(كان رضيًرا . ه٤٥٨وانتقل إىل دانية فتويف هبا سنة ) دلساألن
ـ وهو ) املخصص(ونبغ يف آداب اللغة ومفرداهتا, فصنف . وانقطع لألمري أيب اجليش جماهد العامري

يف ) األنيق(و )رشح ما أشكل من شعر املتنبي(و) املحكم واملحيط األعظم(من أثمن كنوز العربية ـ و
ـ  ٢٦٣/ ٤; واألعالم ١٢٢ـ  ١٢١/ ٢; وبغية الوعاة ٢٢٥/ ٢إنباه الرواة : انظر. رشح محاسة أيب متام

 .٤٠٥/ ٢; ومعجم املؤلفني ٢٦٤
اجلنى الداين : ; وبال نسبة يف)كلم(; ولسان العرب, مادة ٢٧/ ١اخلصائص : لكثري عّزة, ورد يف: هو )٤(

, حيث دّل عىل أن الكالم )لو سمعُت كالمها: (والشاهد فيه قوله. ٦٠٣/ ٣; ورشح األشموين ٢٨٣
 .من معاين هو اجلمل املرتكبة
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الكاف : كلم«: يعرفه بام يقرب من هذه العبارة, يقول) ه٣٩٥ت ( )١(وابن فارس
: أحدمها يدل عىل نطٍق ُمْفِهٍم, واآلخر عىل جراح, فاألول: والالم وامليم أصالن

 .)٢(»الكالم

ية القاهري يف معجمه الوسيط ـ مادة كلم ـ وقريب من هذا يعرف جممع اللغة العرب
 .»األصوات املفيدة: الكالم يف أصل اللغة«: الكالم بقوله

 تعريفه يف املتون النحوية. ج

اللفظ املركب املفيد فائدة حيسن السكوت «أكثر املصادر النحوية تعرف الكالم بأنه 
 .)٣(»عليها

ال بدَّ أن يتوّفر عىل ) كالم(أنه  فجميع هذه املصادر تتفق عىل أن اللفظ ليطلق عليه
 :رشطني, مها

 .اللفظ املرّكب, يف مقابل اللفظ املفرد, الذي يفيد معنى الكلمة .١
 .حصول الفائدة التي حيسن السكوت عليها .٢

وربام يتضح معنى الكالم أكثر عندما نوازن بني معناه هذا وبقية املعاين للمفردات 
, التي نحتاج للتفرقة بني معناها )اجلملة(أمهها مفردة التي سنتناوهلا بالبحث الحًقا, ولعل 

 .ومعنى الكالم ـ إن كان هنالك من فرق
قرأ عليه البديع . من أئمة اللغة واألدب. أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي, أبو احلسني: هو )١(                                            

قزوين, وأقام مّدة  أصله من. ه٣٢٩ولد سنة . اهلمذاين والصاحب بن عّباد وغريمها من أعيان البيان
) مقاييس اللغة: (من تصانيفه. وإليها نسبته. ه٣٩٥يف مهذان, ثم انتقل إىل الري فتويف هبا سنة 

يف ) جامع التأويل(و. يف علم اللغة, ألفه خلزانة الصاحب بن عباد) الصاحبي(و) املجمل يف اللغة(و
/ ١; واألعالم ٣٠٠ـ  ٢٩٩/ ١ة الوعاة ; بغي١٣٠ـ  ١٢٧/ ١إنباه الرواة : انظر. تفسري القرآن وغريها

 .٢٢٤ـ  ٢٢٣/ ١; ومعجم املؤلفني ١٩٣
 ).كلم(معجم مقاييس اللغة, أمحد بن فارس, مادة  )٢(
; ومغني ٥٧ـ  ٥٦/ ١; ورشح الكافية الشافية, ابن مالك, ١٨ـ  ١٧/ ١اخلصائص, ابن جنّي, : انظر )٣(

; واللباب يف ١٠ـ  ٩/ ١عصفور اإلشبييل, ; ورشح مجل الزجاجي, ابن ٤٩٠/ ٢اللبيب, ابن هشام 
; والتبيني عن مذاهب النحويني, أبو البقاء العكربي, ٤٢ـ  ٤١/ ١علل اإلعراب, أبو البقاء العكربي, 

 .١١٦ـ  ١١٣
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٣Kא 

 ترصيفه. أ

اسم جنس مجعي, واحده كلمة, ويطلق عىل ما كان من ثالث كلامت فأكثر, : الكلم«
 .)١(»سواء كان مفيًدا أم مل يكن

يف النحو  وقد رشحه عّباس حسن والنحاة يفّرقون بني اسم اجلنس اجلمعي واجلمع,
 :نفهم أمرين) كلم(حني نسمع لفظ «: ـ, يقول يف التفريق بينهام ٢١ـ  ٢٠/ ١الوايف ـ 

 ] ...ألن أقل اجلمع ثالثة[أن يدل عىل مجاعة من الكلامت ال تقّل عن ثالث : أوهلام

ادة تاء التأنيث يف آخره, فيصري بزيادهتا مفرًدا نعرفه ونصل إليه بزي) الكلم(أن : ثانيهام
هي مفرد ) كلمة(ـ وموافقة اللغة ـ داال عىل الواحد, بعد أن كان داال عىل اجلمع, فتكون 

; مع أهنام متشاهبان يف احلروف, ويف ضبطها, وال خيتلفان يف يشء إال يف زيادة التاء )الكلم(
ا السبب خيتلف عن اجلموع, فليس بني اجلموع ـ بموافقة اللغة ـ, وهو هبذ) الكلمة(يف آخر 

ما ينقلب مفرًدا وينقص معناه من اجلمع إىل الواحد من أجل اتصال تاء التأنيث بآخره, 
 .»)اسم جنس مجعي(ولذلك ال يسمونه مجًعا, وإنام يسمونه 

ـ بفتح الكاف وكرس الالم ـ اسم جنس ) الَكِلم(وما يذكره اللغويون يف معامجهم أن 
بفتح الكاف وكرس الالم ـ, وهي لغة حجازية, بينام التميميون ينطقون ) َكلَِمة(مفرده مجعي 
 .)٢(, بكرس الكاف وفتح الالم)ِكَلم(ـ كرس فسكون ـ, وجيمعوهنا ) كِْلَمة(املفرد 

ر وتؤنَّث«) الَكلِم(و  .)٣(»هو الَكلِم, وهي الَكِلم: يقال. ُتَذكَّ

 .١٠ـ  ٩تأليفها وأقسامها, الدكتور فاضل صالح السامرائي, .. اجلملة العربية  )١(                                            
املحكم البن سيده; وهتذيب اللغة لألزهري; ولسان العرب البن : يةيف املعجامت التال) كلم(انظر مادة  )٢(

 .منظور
 ).كلم(لسان العرب, ابن منظور, مادة  )٣(
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 حويةتعريفها يف املصادر اللغوية والن. ب

ُفه اجلوهري  الَكِلم اسم جنس مجعي ال يطلق إال عىل ثالث كلامت فأكثر, ولذلك ُيَعرِّ
والكلم ال يكون أقل من ثالث كلامت; ألنه مجع «يف معجم الصحاح بِـ ) ه٣٩٣ت (

 .)١(»مجلة

اللفظ املرّكب من ثالث : لكلم هوا«: يف القواعد األساسية ويقول أمحد اهلاشمي
لو ارتقى : (ـ أم مل يفد ـ نحو) العلم يرقي اإلنسان: (كلامت فأكثر, سواء أفاد ـ نحو

 .)٢(»ـ) إذا كنت راقًيا(, )اإلنسان

وهلذا عند املوازنة بني الكالم والكلم نجد أن بينهام ـ كام يعربِّ املناطقة ـ عموًما 
 .الكالم والكلم يف الصدق وقد ينفرد أحدمها قد جيتمع«وخصوًصا من وجه, َفـ 

, فإنه كالم; إلفادته معنى حيسن السكوت عليه, )قد قام زيد: (فمثال اجتامعهام
 .وكلم; ألنه مركب من ثالث كلامت

 ).إْن قام زيد: (ومثال انفراد الكلم

 .)٣(»)زيد قائم: (ومثال انفراد الكالم
٤Kא 

 تعريفها لغة. أ

التجّمع يف مقابلة التفّرق, ومن هنا أطلقوا كلمة : يف اللغة العربية) لةمج(تعني كلمة «
متجّمًعا ال : , أي)باعه مجلةً (, و)أخذ اليشء مجلةً : (, وقالوا)مجاعة كل يشء(عىل ) مجلة(

ًقا  .)٤(»متفرِّ

 ).كلم(معجم الصحاح, اجلوهري, مادة  )١(                                            
 .١١ص  )٢(
 .٢١/ ١رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك  )٣(
 .١٤٦/ ٢دروس يف أصول فقه اإلمامية, الدكتور عبد اهلادي الفضيل,  )٤(
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 تعريفها نحويا. ب

 رق بينهااختلف النحاة يف تعريف اجلملة, وذلك انطالًقا من اختالفهم يف وجود الف
 .وبني الكالم

من أوائل من أثار هذه املسألة, وذلك يف كتابه  وربام يكون ابن هشام األنصاري
 ., يف الباب الثاين الذي خّصصه للبحث عن اجلمل»مغني اللبيب عن كتب األعاريب«

يف تعريفهام  وجار اهللا الزخمرشي )١(وكان ذلك إثر اعرتاضه عىل عبد القاهر اجلرجاين
القول املفيد بالقصد, واملراد باملفيد ما دّل عىل معنى : الكالم هو«: للكالم واجلملة, يقول
 .حيسن السكوت عليه

 .) ..زيد قائم(, واملبتدأ وخربه كـ )قام زيد(واجلملة عبارة عن الفعل وفاعله, كـ 

ليسا مرتادفني, كام يتومهه كثري من الناس, وهو ] الكالم واجلملة[وهبذا يظهر لك أهنام 
ويسّمى «: , فإنه بعد أن فرغ من حّد الكالم قال]الزخمرشي[ظاهر قول صاحب املفصل 

, إذ رشطه اإلفادة, بخالفها, وهلذا ]الكالم[أعّم منه ] اجلملة[, والصواب أهنا »مجلة
, وكل ذلك ليس مفيًدا, »مجلة الصلة«, »مجلة اجلواب«, »مجلة الرشط«: تسمعهم يقولون

 .)٢(»فليس بكالم

ذهب قسم من النحاة إىل أن الكالم واجلملة مها «وهذه املسألة موضع خالف, حيث 
 مصطلحان ليشء واحد, فالكالم هو اجلملة, واجلملة هي الكالم, وذلك ما ذكره ابن جنّي

 .»املفّصل«يف  , وتابعه عليه الزخمرشي»صائصاخل«يف 

أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه, وهو الذي يسميه «: جاء يف اخلصائص
 .»)قام حممد(و) زيد أخوك: (, نحو)اجلمل(النحويون 

كان من . واضع أصول البالغة العربية. عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين, أبو بكر: هو )١(                                            
) دالئل اإلعجاز(و) أرسار البالغة: (من كتبه). بني طربستان وخراسان(من أهل جرجان . أئمة اللغة

إنباه الرواة : انظر. ه٤٧١ة تويف سن. وغريها) إعجاز القرآن(و) رشح اإليضاح(و) اجلمل يف النحو(و
  .٢٠٢ـ  ٢٠١/ ٢; ومعجم املؤلفني ٤٩ـ  ٤٨/ ٤; واألعالم ٩١/ ٢; وبغية الوعاة ١٩٠ـ  ١٨٨/ ٢

 .٤٩٠/ ٢مغني اللبيب,  )٢(
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متني أسندت إحدامها إىل الكالم هو املركب من كل«: يف املفصل وقال الزخمرشي
, أو يف )برش صاحبك(و) زيد أخوك: (األخرى, وذلك ال يتأتى إال يف اسمني, كقولك

 .»ويسمى مجلة, )انطلق بكر(و) رضب زيد: (فعل واسم, نحو قولك

إال أن الذي عليه مجهور النحاة أن الكالم واجلملة خمتلفان, فإنَّ رشَط الكالم اإلفادُة, 
لة أن تكون مفيدة, وإنام يشرتط فيها إسناده, سواء أفاد أم مل يفد, فهي وال يشرتط يف اجلم

 .)١(»أعم من الكالم, إذ كل كالم مفيد وليس كل مجلة مفيدة

هم اجلملة ) الكالم(و) اجلملة(وربام يكون الذي دعا النحاة للتفريق بني  هو َعدُّ
نهام مجلة عىل ِحَدة ستفقد مجلة الرشط ومجلة اجلواب, ومع َعدِّ كلٍّ م: الرشطية مجلتني

اجلملة عنرص اإلفادة, ذلك أن كل واحدة منهام ال تفيد فائدة حيسن السكوت عليها يف حال 
 .استقالهلا يف التلّفظ

إىل عّد اجلملة الرشطية قسًام رابًعا من أقسام اجلملة, إىل جانب  وهو ما دعا الزخمرشي
يف املغني, يقول ابن  والظرفية, وهو األمر الذي رفضه ابن هشام اجلملة االسمية والفعلية

 .)٢(»وغريه اجلملة الرشطية, والصواب أهنا من قبيل الفعلية وزاد الزخمرشي«: هشام

لة والكالم وما دام قد عّد الزخمرشي الرشطية قسًام رابًعا للجملة, فتخطئته لعّد اجلم
بمعنى واحد ال وجه له, وال حيق البن هشام االعرتاض عليه, وذلك ألن الزخمرشي جيعل 
طريف اجلملة الرشطية بمجموعهام مجلة واحدة, ويف هذه احلالة ال تعد ما يسميه النحاة 

مجلة, بل جزًءا من مجلة, هي اجلملة الرشطية, ) مجلة جواب الرشط(أو ) مجلة الرشط(
 .رشيبحسب الزخم

ـ إال بعد أن تكون مفيدة فائدة  وعند ذلك ال تكون اجلملُة مجلًة ـ عند الزخمرشي
 .حيسن السكوت عليها, وهو ما يساوي الكالم يف التعريف

وهذا الرأي يذهب إليه كثري من النحويني اُملحَدثني, يقول الدكتور مهدي 
كان ينبغي أن يعالج الرشط عىل أنه مجلة واحدة, ال مجلتان, فليست مجلة «: )٣(املخزومي

 .١٢ـ  ١١اجلملة العربية, ص  )١(                                            
 .٤٩٢/ ٢مغني اللبيب  )٢(
واألدباء, ونشأ يف بيت أخيه وتربى بني العلامء . ولد يف النجف. مهدي حممد صالح املخزومي: هو )٣(

درس دراسته . العّالمة الشيخ عيل اخلالدي أحد املؤسسني جلمعية التحرير الثقايف ومدرستها الدينية
= 
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رين ـ إال مجلة واحدة تعرب عن فكرة واحدة, وليست مجلة الرشط  الرشط ـ بجزأهيا املتصوَّ
 .مجلتني إال بالنظر العقيل والتحليل املنطقي

االنشطار, ألن اجلزأين  أما بالنظر اللغوي فجملتا الرشط مجلة واحدة, وتعبري ال يقبل
املعقولني فيها إنام يعربان مًعا عن فكرة واحدة, ألنك إذا اقترصَت عىل واحدة منهام أْخَلْلَت 

َت عن نقل ما جيول فيه عىل ذهن السامع ْ  .باإلفصاح عّام جيول يف ذهنك, وقرصَّ

ها مجلة وإًذا ليس هناك يف االعتبار اللغوي مجلة اسمها مجلة الرشط, وأخرى اسم... 
 .)١(»اجلواب أو اجلزاء, وإنام هناك مجلة واحدة, هي مجلة الرشط

فيام ذهب إليه, ويقول يف  فيؤّيد الزخمرشي )٢(أما الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري
ذلك أنه يقسمها إىل أربعة . ف عندهللزخمرشي يف أقسام اجلملة مذهب َحيُْسُن الوقو«: ذلك
 .مجلة اسمية, ومجلة فعلية, ومجلة رشطية, ومجلة ظرفية: أقسام

فهو جيعل اجلملة الرشطية قسًام مستقال قائًام بذاته, ولكن شارح املفّصل ابَن يعيش 
 .يرّد عليه قوله هذا, فيقول إن مجلة الرشط مجلة فعلية; ألهنا من مجلتني فعليتني

كام كان أحد أعضاء مجعية الرابطة األدبية, ثم انتقل إىل . القديمة, وأصبح أحد األعالم يف اللغة والفقه                                            
عني مديًرا يف كلية . القاهرة ونال الدكتوراه من كلية اآلداببغداد إلمتام دراسته, وبعد ذلك سافر إىل 

اخلليل بن أمحد : (من مؤلفاته. وعني عضًوا يف املجمع العلمي العراقي. اآلداب ببغداد, ثم عامدهتا
) مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو(ـ رسالة ماجستري ـ; و) أعامله ومنهجه.. الفراهيدي 

ولد سنة ). قواعد وتطبيق.. يف النحو العريب (; و)نقد وتوجيه.. يف النحو العريب (اه ـ; وـ رسالة دكتور
 .٢١٢/ ١وذيل األعالم . ٢٦٩/ ٢تتمة األعالم : انظر. ه١٤١٤وتويف سنة ه ١٣٣٧

 .٥٨ـ  ٥٧نقد وتوجيه .. يف النحو العريب  )١(
ء جمامع اللغة العربية بدمشق والقاهرة من أعضا. أمحد عبد الستار حممود اجلواري, أديب سيايس: هو )٢(

ـ, وتعلم فيها, وخترج يف دار املعلمني ه ١٣٤٤ولد ببغداد ـ سنة . وعّامن واملجمع العلمي العراقي
مارس التعليم بجامعة بغداد, وعني عميًدا لكلية . العالية ببغداد, فنال الدكتوراه من جامعة القاهرة

احلب العذري نشأته : (من مؤلفاته. م ثم أعفي ١٩٦٣بية م, عني وزيًرا للرت ١٩٥٧الرشيعة عام 
ـ رسالة ) الشعر يف بغداد حتى هناية القرن الثالث عرش اهلجري(ـ رسالة ماجستري ـ; و) وتطوره

تويف سنة . وغريها) نحو الفعل(; و)نحو التيسري(; و)نحو املعاين(; و)نحو القرآن(دكتوراه ـ; و
 .٤٠/ ١; وتتمة األعالم ٢٩/ ١ذيل األعالم : انظر. ه١٤٠٨
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هذا تنقصه الدّقة وجيانبه الصواب; ألن مجلتي الرشط ليستا  )١(ن يعيشوقول اب
). إن َتُقْم فأنا قائم: (فعليتني عىل الدوام, بل قد تكون مجلة جواب الرشط مجلة اسمية, نحو

ْ َيُتْب َفُأْوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ ﴿: قال تعاىل  .)٣(»)٢(﴾َوَمن ملَّ

واحلّق أن مجلة الرشط تستحق أن تفرد «: يقول الدكتور اجلواريويف موضع آخر 
فعل : بالذكر, وأن يتأمل يف طبيعتها ويف داللتها ويف حكمها الذي له أثره يف إعراب طرفيها

 ...الرشط وجواب الرشط, 

ألن يف طبيعة صيغتها, ويف  إذن فجملة الرشط تستحق أن تعّد قسًام بذاته بني اجلمل;
أداء معناها ما يميزها عن مجلتي اخلرب واإلنشاء, وعن اجلملتني االسمية والفعلية 

 .)٤(»كذلك

: وال نريد أن نطيل احلديث حول أقسام اجلملة هنا, إذ سنتعّرض له حتت عنوان
 .اآليت الحًقا) تقسيامت اجلملة(

لنحويني حول احتاد معنى الكالم واجلملة ولكن ما أوّد اإلشارة إليه أن اخلالف بني ا
ون جزأي الرشط  واجلرجاين والزخمرشي )٥(ناشئ من تقسيمهم للجملة, فابن جنّي يعدُّ

 َيُعدُّ ابن هشامبينام . مجلة واحدة, فال يكون هناك خالف بني معنى الكالم واجلملة حينها
يعيش بن عيل بن يعيش بن أيب الرسايا حممد بن عيل, أبو البقاء, موفق الدين األسدي, املعروف : هو )١(                                            

ووفاته ـ سنة ه ٥٥٣مولده ـ سنة . موصيل األصل. من كبار العلامء بالعربية. بابن يعيش وبابن الصانع
رشح : (من كتبه. قراء بحلب إىل أن تويفرحل إىل بغداد ودمشق, وتصدر لإل. ـ يف حلبه ٦٤٣

; وبغية ٥٠ـ  ٤٥/ ٤إنباه الرواة : انظر. البن جني) رشح الترصيف اململوكي(للزخمرشي و) املفصل
 .١٣٣/ ٤; ومعجم املؤلفني ٢٠٦/ ٨; واألعالم ٢٩٥ـ  ٢٩٤/ ٢الوعاة 

 .١١: احلجرات )٢(
 .١٠٨نحو املعاين  )٣(
 .١١٦ـ  ١١٥س, ص . م )٤(
ه ٣٣٠ولد باملوصل سنة . من أئمة األدب والنحو, وله شعر. عثامن بن جنّي املوصيل, أبو الفتح: هو )٥(

بينام ورد يف . , ولعلها تصحيف٣٧٢, وقد ورد يف إنباه الرواة بأن وفاته ه٣٩٢وتويف ببغداد سنة 
لوًكا روميا وكان أبوه مم. , كام هي معظم املصادر٣٩٢وفيات األعيان ومعجم األدباء أن وفاته يف سنة 

رس (يف النحو و) اللمع(يف علم العربية و) اخلصائص: (من مؤلفاته. لسليامن بن فهد األزدي املوصيل
. يف شواذ القراءات) املحتسب(و) املنصف يف الرصف(و) الترصيف اململوكي(و) صناعة اإلعراب

; ٢٤٨ـ  ٢٤٦/ ٣يان ; ووفيات األع١٥٨٥/ ٤; ومعجم األدباء ٣٤٠ـ  ٣٣٥/ ٣إنباه الرواة : انظر
 . ٢٠٤/ ٤; واألعالم ١١٢ـ  ١١١/ ٢وبغية الوعاة 
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وغريمها من النحاة كل جزء من جزأي الرشط مجلة مستقلة, ومن َثمَّ ال تكون  وابن يعيش
مجلة الرشط أو جوابه مجلة ذات فائدة, فال يتحّقق معنى الكالم الذي يشرتط فيه اإلفادة 

 .التي حيسن السكوت عليها
٥Kאא 

قبل أن أهني احلديث عن الكلمة والكالم واجلملة أحببُت اإلشارة إىل نقطة مهّمة 
فّرق فيها بني الكالم واللغة, ووجدُت من املناسب نقل هذه  ذكرها الدكتور متام حّسان

واللغة معايري  الكالم عمل واللغة حدود هذا العمل, والكالم سلوك«: الفكرة هنا, يقول
والكالم حركة, واللغة نظام هذه . والكالم نشاط, واللغة قواعد هذا النشاط. هذا السلوك

فالذي . والكالم ُحيَّس بالسمع نطًقا وبالبرص كتابًة, واللغة تفهم بالتأّمل يف الكالم. احلركة
املنطوق  نقوله أو نكتبه كالم, والذي نقول بحسبه ونكتب بحسبه هو اللغة, فالكالم هو

 .وهو املكتوب واللغة هي املوصوفة يف كتب قواعد اللغة واملعجم ونحوها

 .)١(»والكالم قد حيدث أن يكون عمًال فرديا, ولكّن اللغة ال تكون إال اجتامعية
٦Kאא 

التعريفات التي عادة ما تذكر للكلمة يف كتب النحو العريب ال تشري إال إشارات قليلة 
ألة العربية يف الكلمة, فال جتد فيها إال التعّرض ملسألة الوضع العريب, وذلك حينام إىل مس

تعّرف الكلمة أو الكالم بأنه اللفظ املفيد بالوضع, فيذكر أن الوضع هنا املقصود به الوضع 
 .)٢(العريب

قواعد وتطبيق عىل .. العريب يف النحو «يف كتابه  وربام يكون الدكتور مهدي املخزومي
أول من تعرض هلذه النقطة من النحويني, بل وفّصل فيها, وإال  »املنهج العلمي احلديث

 .فهي عادة ما تذكر يف كتب فقه اللغة, وال يتعّرض هلا النحوي

وقد وجدُت من املناسب أن أشري إىل سامت أو صفات الكلمة العربية, حيث إن 
تاز ببعض الصفات عادًة ما تذكر يف كتب فقه اللغة, ورأيت من الوضع العريب للكلامت يم

 .٣٢معناها ومبناها, .. اللغة العربية  )١(                                            
 .التحفة السنية برشح املقّدمة اآلجرومية, موضوع الكالم وتعريفه: انظر مثالً  )٢(
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املناسب ـ لتسليط الضوء عليها ولتخصيص تعريفي للكلمة بالكلمة العربية دون سواها ـ 
 .أن أعرض هلا

xGzאא 

 عدد حروفها] أ[

ول ال من خالل استقراء علامء اللغة للكلامت العربية وجدوا أن عدد حروفها األص
يتجاوز مخسة أحرف, وال يقّل عن ثالثة يف األسامء واألفعال, أما احلروف فيمكن أن تكون 

 .عىل حرف أو حرفني

يف كتابه العني, حيث ) ه١٧٥ت ( )١(وكان هذا ما قّرره اخلليل بن أمحد الفراهيدي
عىل الثنائي والثالثي : ي عىل أربعة أصنافكالم العرب مبن: قال اخلليل: قال الليث«

 .والرباعي واخلاميس

 .ونحوه من األدوات والزجر. َقد, مل, هل, َلو, بل: فالثنائي عىل حرفني, نحو

 .رضب, خرج, دخل, مبني عىل ثالثة أحرف: والثالثي من األفعال نحو قولك

 .ُعَمر وَمجَل وَشَجر مبني عىل ثالثة أحرف: ومن األسامء نحو

َلَج, َقْرَطَس مبني عىل أربعة أحرف: الرباعي من األفعال نحوو  .َدْحَرَج, َمهْ

 .عبقر وعقرب وجندب وشبهه: ومن األسامء نحو

اْسَحنَْكَك واْقَشَعرَّ واْسَحنَْفَر واْسَبَكرَّ مبني عىل مخسة : واخلاميس من األفعال نحو
 .أحرف

من أئمة اللغة . رمحناخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدي اليحمدي, أبو عبد ال: هو )١(                                            
بالبرصة ومات هبا سنة ه ١٠٠ولد سنة . وهو أستاذ سيبويه النحوي. واألدب, وواضع علم العروض

النقط (و) كتاب العروض(و) معاين احلروف(و) كتاب العني: (له. وعاش فقًريا صابًرا. ه١٧٥
; ٣١٤/ ٢واألعالم ; ٤٧١ـ  ٤٧٠/ ١; وبغية الوعاة ٣٨٢ـ  ٣٧٦/ ١إنباه الرواة : انظر). والشكل

 .٦٧٨/ ١ومعجم املؤلفني 
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ْرَجل وَشَمْردَ : ومن األسامء نحو ل وَكنَْهَبل وَقَرْعَبل وَعَقنَْقل وَقَبْعَثر َسَفْرَجل وَمهَ
 .وشبهه

واأللف التي يف اْسَحنَْكك واْقَشَعرَّ واْسَحنَْفَر واْسَبَكرَّ ليست من أصل البناء, وإنام 
دخلت هذه األلفات يف األفعال وأمثاهلا من الكالم لتكون األلف عامًدا وُسلًَّام للسان إىل 

 .)١(»طق بالساكن من احلروف فيحتاج إىل ألف الوصلحرف البناء; ألن اللسان ال ين

وليس للعرب بناء يف األسامء وال يف األفعال أكثر من «: ويف موضع آخر يقول اخلليل
مخسة أحرف, فمهام َوَجْدَت زيادة عىل مخسة أحرف يف فعل أو اسم, فاعلم أهنا زائدة عىل 

َقَرعبالنة, إنام أصل بنائها َقَرعبل, ومثل عنكبوت, : من أصل الكلمة, مثل البناء, وليست
 .عنكب: إنام أصل بنائها

االسم ال يكون أقل من ثالثة أحرف, حرف يبتدأ به, وحرف حيشى به : وقال اخلليل
سعد وُعَمر ونحومها من األسامء : الكلمة, وحرف يوقف عليه, فهذه ثالثة أحرف, مثل

 .)٢(»ِشَيِت الكلمة بامليم وُوِقَف عىل الراءبدئ بالعني وُح 

الثالثي, وذلك يف : والبناء الغالب يف العربية هو«: ويقول الدكتور مهدي املخزومي
أو ] ما يسميهام بقية النحويني باحلروف[األسامء واألفعال, أما الكنايات واألدوات 

, )أكرمُت (حياًنا, فقد تكون عىل حرف واحد, كالتاء يف احلروف فتقّل أصوهلا عن ذلك أ
 ) ...أكرمته(واهلاء يف 

وأما األفعال واألسامء فأقّل ما يأتلف منها ثالثة أصوات, ويزيد البناء فيها عىل ثالثة, 
 .فيكون عىل أربعة أو مخسة

عينة, وال يقل بناء الفعل عن ثالثة إال بفعل الترصيف وبتأثري االستعامل يف حاالت م
) َيْفُعْل (, أو حني يكون عىل )ُخذْ (و) ُقمْ : (كبناء الفعل عىل حرفني حني يكون أمًرا, نحو

 ) ...َملْ َيِف (و) مل َيُقمْ (و) مل يُعدْ : (معتال منجزًما, نحو] يعل= حمذوف الفاء[

 .٤٣ـ  ٤٢/ ١ترتيب كتاب العني للخليل  )١(                                            
 .٤٤س, ص . م )٢(
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وال يقل بناء االسم عن ثالثة إال يف أبنية قليلة متخلفة بقيت عىل حرفني, كيد ودم 
 .وأخ وحم وفموأب 

وليس يف الفعل بناء جمّرد تزيد حروفه عىل أربعة, وليس يف االسم بناء جمّرد تزيد 
 .)١(»حروفه عىل مخسة

) أب(و) دم(و) يد: (بشأن وجود أسامء عىل حرفني, مثل وما ذكره الدكتور املخزومي
ويون, من أن هذه األسامء يف األصل كانت وغريها ال يوافق ما يذهب إليه النحويون واللغ

د ) يد: (فام كان من األسامء عىل حرفني, فنحو«: )٢(عىل ثالثة أحرف, يقول يف ذلك املربِّ
وهذه . وما مل نذكره, فحكمه حكم هذا) أب(و) أخ(و) اسم(و) ابن(و) ست(و) دم(و

حرَف لني, أو حرًفا خفيا كحرف اللني, نحو األسامء املحذوف منها ال يكون ما حذف إالَّ 
 ...اهلاء والنون, 

يف بعض ) َهنٍ (و) أب(و) أخ(و) اسم(و) ابن: (فام ذهب منه الياء والواو, نحو
 .)٣(»األقاويل

 ما تبدأ به الكلمة العربية] ب[

ملبدأ الكلمة العربية مظاهر خاصة, متيزت هبا عن غريها, وذلك َوْفَق عوامل بيئية «
 :ةخاّص 

مل جيئ يف كالم العرب واوان يف أول الكلمة, فإذا ُوِجَدتا يف أوهلا يف بعض حاالهتا )١(
: مصغر) ُأَوْيِصل: (ختلصوا من ثقل اجتامعهام بقلب الواو األوىل مهزة أو تاء, نحو

, ولكن العرب مل يألفوا مثله يف كالمهم, )ُوَويصل... (, والقياس يف تصغريها )واصل(
 ).أويصل( (لب الواو األوىل مهزة, فقالوافلجئوا إىل ق

 .١١قواعد وتطبيق, ص .. يف النحو العريب  )١(                                            
د: هو )٢( أخذ . إمام العربية ببغداد يف زمانه. حممد بن يزيد بن عبد األكرب األزدي البرصي, أبو العباس املربِّ

معاين : (له. وأيب حاتم السجستاين, وروى عنه إسامعيل الصّفار ونفطويه والصويلعن املازين, 
إعراب (; و)االشتقاق(; و)املقصور واملمدود(; و)الروضة(; و)املقتضب(; و)الكامل(; و)القرآن
ـ  ٢٣١/ ١; وبغية الوعاة ٢٥٣ـ  ٢٤١/ ٣إنباه الرواة : انظر. ه٢٨٥تويف سنة . , وغريها)القرآن
٢٣٣. 

 .٢٥١/ ١ملقتضب ا )٣(
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 ., عىل َفْوَعل)َوْوَلج: (أصلها) تولج(و

ومل جيئ يف كالمهم كلمة أوهلا واو مضمومة, فإن أدى ترصيف الكلمة إىل بدئها ) ٢(
 .ُجتاه, من الوجه: بواو مضمومة ختلصوا منها بقلبها تاء, نحو

صار أول الكلمة ساكنًا يف حال,  وليس يف كالمهم كلمة مبدوءة بالساكن, فإذا) ٣(
انطلق : ختلصوا من الساكن ابتداًء بزيادة مهزة قبل الساكن تسمى مهزة الوصل, كام يف نحو

, وانطالق, واستخراج )أمًرا(, واكتْب واقرْأ وانطِلْق واستخِرْج )ماضيني(واستخرج 
 ).مصدرين(

 .)١(»اثنتنيومن ذلك زيادة اهلمزة يف ابن واسم وامرئ وامرأة واثنني و

 ما تنتهي به الكلمة العربية] ج[

 :مظاهر خاّصة] الكلمة العربية[وملنتهاها «

فليس يف كالم العرب كلمة آخرها واو, أو ياء مفتوح ما قبلهام, فإذا أدى ) ١(
ترصيف الكلمة أو اشتقاقها إىل أن يكون آخرها كذلك جلئوا إىل اإلبدال, فأبدلوا األلف 

 .من الياءمن الواو, أو األلف 

وعىل هذا األساس بنيت مجيع املقررات يف العربية, عىل افرتاض أن ألفاهتا كانت واًوا 
رمى وغزا : أو ياء, وعليه بنيت األفعال املنتهية بألف منقلبة عن واو أو ياء, كام قالوا يف

 .وسعى ونحوها

َن آخرها اضطراًرا أو اختياًرا) ٢(  :إذا وقف عىل الكلمة ُسكِّ

وقف عىل كلمة منونة مضمومة أو مكسورة حذف تنوينها وأسقطت الضّمة أو إذا ) أ(
 ...وإذا كانت منصوبة ُمطَِلْت الفتحة حتى تصري ألًفا . الكرسة, ووقف عليها بالسكون

 .١٥قواعد وتطبيق .. يف النحو العريب  )١(                                            
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فإن كانت معتّلة اآلخر كقايض ـ مرفوعة أو خمفوضة ـ فالوقف عليها هبذه احلروف 
فإن كانت الكلمة املعتّلة اآلخر منصوبة ). يضمررُت بقا(, و)هذا قايض: (الساكنة, نحو

 .رأيُت قاضًيا: ُوِقَف عليها باأللف, كام يقفون عىل الكلمة الصحيحة اآلخر, فيقال

وإذا كانت الياء حمذوفة لتنوينها, وقف عليها بحذف التنوين, وأعيدت الياء 
 .أيدي وقايض: املحذوفة, لذهاب املقتيض حلذفها, وهو التنوين, فيقال

هذا مستشًفى (, و)هذا فًتى شجاع: (مثلها الكلمة املعتّلة اآلخر باأللف, نحوو
فإذا وقف عليها حذف التنوين, وأعيدت األلف لزوال الداعي إىل حذفها, وهو ) واسع

 ).وهذا مستشفى(و) هذا فتى: (التنوين, وقيل

يف الوقف فاطمة وحياة, قلبت التاء : وإن كانت الكلمة خمتومة بتاء تأنيث, نحو) ب(
 ...هاًء 

وإذا أريد الوقوف عىل مبنيات, وُحِرَص عىل تبيني احلركة, استعانوا هباء ) ج(
) هلّمه(و) لعلهْ (, و)َكَتَبهْ (و) َكْيَفهْ : (, يقفون عليها, فيقولون)هاء السكت: (يسموهنا

 .)١(»)ثّمه(و

 ما حتشى به الكلمة العربية] د[

أول َمِن استقرأ املفردات العربية وحّدد ) ه١٧٥ت ( يعد اخلليل بن أمحد الفراهيدي
استطاع اخلليل أن حيرص األصوات العربية وأن يميز بني ما هو عريب خالص «صفاهتا, وقد 

وما هو مشرتك بني العرب وغريهم, وأن يقف عىل ما كان يألفه العرب وما مل يألفوه من 
ن عادات صوتية تعّودها العرب, فاستطاع ـ وهو يرصف النظر يف متازج بني احلروف وم

اللغة ـ أن يستبعد منها الكلامت التي تتألف من أصوات ال تنطلق هبا ألسنتهم وال يألفها 
, أو )كاف(و) قاف(, أو )هاء(و) خاء(, أو )غني(و) خاء(حسهم, كام إذا اجتمع فيها 

 .)٢(»يرى أنه ليس من طبيعة لغتهم , إىل غري ذلك مما كان اخلليل)جيم(و) قاف(

 .١٧ـ  ١٦س, ص . م )١(                                            
 .١٦٠اخلليل بن أمحد الفراهيدي أعامله ومنهجه, الدكتور مهدي املخزومي, ص  )٢(
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يف كتابه املزهر يف علوم اللغة وأنواعها إىل تلك ) ه٩١١ت ( )١(ويشري السيوطي
احلروف التي ال جتتمع مع بعضها يف الكلامت العربية وإىل ما يّتبعه اللغوي ملعرفة الكِلم 

 :العربية من غري العربية, فيقول

 :تعرف ُعجمة االسم بوجوه: قال أئمة العربية«

 .النقل, بأن َينِْقل ذلك أحد أئمة العربية: أحدها .١
إبريسم, فإن مثل هذا : خروجه عن أوزان األسامء العربية, نحو: الثاين .٢

 .الوزن مفقود يف أبنية األسامء يف اللسان العريب
ال يكون يف كلمة نرجس, فإن ذلك : أن يكون أوله نوًنا ثم راء, نحو: الثالث .٣

 .عربية
مهندز, فإن ذلك ال يكون يف : أن يكون آخره زاًيا بعد دال, نحو: الرابع .٤

 .كلمة عربية
 .الصوجلان واجلص: أن جيتمع فيه الصاد واجليم, نحو: اخلامس .٥
 .املنجنيق: أن جيتمع فيه اجليم والقاف, نحو: السادس .٦
الباء : (ف الذالقة, وهيأن يكون مخاسيا ورباعيا عارًيا عن حرو: السابع .٧

, فإنه متى كان عربيا فال بدَّ أن يكون فيه )والراء والفاء والالم وامليم والنون
سفرجل وقذعمل وِقْرَطعب وَجْحَمِرش, فهذا ما مجعه أبو : يشء منها, نحو

 .)١(»...يف رشح التسهيل  )٢(حيَّان
إمام حافظ . عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي السيوطي, جالل الدين: هو )١(                                            

ه ٨٤٩ولد يف القاهرة سنة . مصنف, منها الكتاب الكبري والرسالة الصغرية ٦٠٠حو له ن. مؤرخ أديب
وملا بلغ األربعني سنة اعتزل الناس, وخال بنفسه يف ) مات والده وعمره مخس سنوات(ونشأ فيها يتيًام 

إىل أن وظل منعزالً . روضة املقياس, عىل النيل, منزوًيا عن أصحابه مجيًعا, وألف يف عزلته معظم كتبه
مهع اهلوامع يف (و) األشباه والنظائر يف النحو(و) اإلتقان يف علوم القرآن: (من كتبه. ه٩١١تويف سنة 

/ ٣األعالم : انظر. وغريها الكثري) تفسري اجلاللني(و) املزهر يف علوم العربية(و) رشح مجع اجلوامع
 .٨٣ـ  ٨٢/ ٢; ومعجم املؤلفني ٣٠١

ن يوسف بن حّيان الغرناطي األندليس اجلياين, النفري, أثري الدين, أبو حممد بن يوسف بن عيل ب: هو )٢(
ولد يف إحدى جهات غرناطة . من كبار العلامء بالعربية والتفسري واحلديث والرتاجم واللغات: حيان
. , بعد أن كف برصهه٧٤٥وتويف فيها سنة  . وتنّقل إىل أن أقام بالقاهرة. , ورحل إىل مالقةه٦٥٤سنة 

طبقات نحاة (يف تراجم الرجال, و) جماين العرص(يف تفسري القرآن, و) البحر املحيط: (همن كتب
= 
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 الدخيل تعامل العرب مع الكلم] ه[

كبقية القوميات والشعوب, فإن العرب ال تبقى لغتهم نقية صافية من أي دخيل عليها 
من القوميات والشعوب املجاورة, وذلك بسبب االحتكاك االجتامعي والتداخل بني أفراد 

فكام أخذت القوميات األخرى من اللغة العربية كثًريا من كلامهتا, كام هو . هذه الشعوب
 .ة الفارسية, فكذلك العرب اقرتضوا من اللغات األخرىاحلال مع اللغ

وقد دخلت كثري من الكلامت إىل اللغة العربية واستعملها العرب, وال أدّل عىل ذلك 
 .من استعامل القرآن الكريم هلذه الكلامت, غري عربية األصل

ولكن العرب غالًبا ال يبقون الكلامت الوافدة كام هي, بل جيرون عليها بعض 
ون الت عديالت, لتتوافق وأسلوب النطق العريب, وهو ما يسّمى بعملية التعريب, حيث يغريِّ

 .يف نطقها بعض األصوات التي تتالءم والصوت العريب يف أسلوب التلّفظ

: يف كتابه املزهر, قال) ه٩١١ت ( وقد أشار إىل هذه النقطة جالل الدين السيوطي
إن العرب كثًريا ما جيرتئون عىل األسامء األعجمية فيغريوهنا : اجلواليقي يف املعّربقال «

 ., فأبدلوا لقرب املخرج)إشامئيل: (إسامعيل, وأصله: باإلبدال, قال

إىل أبنيتهم ويزيدون ] العرب[وقد يبدلون مع البعد من املخرج, وقد ينقلوهنا : قال
 .وينقصون

مخسة يطرد إبداهلا, : ن فيها البدل يف املعرب عرشةاحلروف التي يكو: وقال بعضهم
السني والشني : الكاف واجليم والقاف والباء والفاء, ومخسة ال يطرد إبداهلا, وهي: وهي

ُكْرَبج, : فالبدل املطرد هو يف كل حرف ليس من حروفهم, كقوهلم. والعني والالم والزاي
أو القاف, قرَبج, أو . فيه الكاف الكاف فيه بدل من حرف بني الكاف واجليم, فأبدلوا

التذييل والتكميل يف رشح كتاب (منهج السالك يف الكالم عىل ألفية ابن مالك و(و) األندلس                                            
ومعجم . ١٥٢/ ٧األعالم . ٢٤١/ ١بغية الوعاة : انظر. وغريها) عقد الآليل يف القراءات(و) التسهيل

 .٧٨٥ـ  ٧٨٤/ ٣ؤلفني امل
 .٢٢١ـ  ٢٢٠/ ١املزهر يف علوم اللغة وأنواعها  )١(

A
Stamp
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وكذلك فِِرْند, هو بني الباء والفاء, فمرة تبدل منها الباء ومرة تبدل . َجْوَرب: اجليم, نحو
 .منها الفاء

 .)١(»وأما ما ال يّطرد فيه اإلبدال فكل حرف وافق احلروف العربية

 

 .٢٢٣/ ١س, . م )١(                                            
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 :أوالً [*]  

אא 

لتقسيم تتعّدد تقسيامت الكلمة, ولعل أشهر تقسيم هلا باختالف االعتبارات وأسس ا
 .اسم وفعل وحرف: هو تقسيمها إىل

ونحن سنعرض ملعظم التقسيامت التي تعّرض هلا النحاة للكلمة, وسنكون أوالً مع 
 .اسم وفعل وحرف: التقسيم الثالثي للكلمة إىل

١KאאWא 

االسم والفعل : نحوي تقسيم الكلمة إىل ثالثة أقسام, هيمما أمجع عليه الدرس ال
 .واحلرف الذي جييء ملعنى

وكان مفتتح كتاب سيبويه ـ ومعظم كتب النحو بعده ـ تقسيم الكلمة إىل هذه 
 .اسم وفعل وحرف جاء ملعنى, ليس باسم وال فعل: فالَكلِم«: األقسام, يقول سيبويه

 .رجل وفرس وحائط: فاالسم

فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األسامء, وبنيت ملا مىض وملا يكون ومل يقع, وأما الفعل 
 .وما هو كائن مل ينقطع

 .ذهب وسِمع وُمحِدَ : فأما بناء ما مىض َفـ

 .اذهْب واقُتْل واِرضْب : وأما بناء ما مل يقع فإنه قولك آِمًرا
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َت   .كذلك بناء ما مل ينقطع وهو كائن إذا أخَربْ

 .ذت من لفظ أحداث األسامء, وهلا أبنية كثرية ستبّني إن شاء اهللافهذه األمثلة التي أخ

وواو القسم, والم ) سوف(و) ُثمَّ : (وأما ما جاء ملعنى وليس باسم وال فعل فنحو
 .)١(»اإلضافة ونحوها

كيف قّسم الكلمة بمصطلحات من الواضح أهنا استقّرت يف  وأنت ترى سيبويه
 .ما قبل تأليف الكتاب الدرس النحوي

مل ُيْعَن كثًريا بتعريفها, ألمر قد يرجع إىل ترّكزها يف الدرس النحوي, بحيث  وسيبويه
 .أصبحت من بدهييات العلم فال حاجة لتعريفها

 .أو لعله اكتفى بتعريفها من خالل األمثلة التي رضهبا لكل قسم

يف علم النحو إىل عرصنا احلارض, وأصبح هو وقد استقر هذا التقسيم الثالثي 
 .املتداول يف أغلب الدراسات واملقّررات النحوية

وما نجده من إضافات عىل هذا التقسيم هو تربيره وتعليله والتدليل عليه, وحتديد 
 .عالمات كل قسم من هذه األقسام

 انحصار الكلمة يف هذه األقسام[*] 

يف التدليل عىل حرص الكلمة يف هذه األقسام الثالثة, وربام  َجِهَد النحاة بعد سيبويه
من أوائل من علَّل انحصار الكلمة يف هذه األقسام, وذلك ) ه٣٣٧ت ( )٢(يكون الزّجاجي

 .١٢/ ١الكتاب  )١(                                            
ولد يف هناوند, . شيخ العربية يف عرصه. عبد الرمحن بن إسحاق النهاوندي الزجاجي, أبو  القاسم: هو )٢(

عىل ما ذهب إليه ابن ه ٣٣٧سنة ) من بالد الشام(ونشأ يف بغداد, وسكن دمشق, وتويف يف طربية 
وتويف يف رجب سنة سبع وثالثني, وقيل تسع وثالثني «: خلكان من أنه أصح األقوال يف وفاته, إذ قال
وقد ذهب القفطي يف إنباه الرواة إىل أن . »واألول أصح. وثالث مئة, وقيل يف شهر رمضان سنة أربعني

اإليضاح يف علل (و) كتاب اجلمل الكربى: (له. جاجنسبته إىل أيب إسحاق الز. ه٣٤٠وفاته يف سنة 
; ووفيات ١٦١ـ  ١٦٠/ ٢إنباه الرواة : انظر). املجالس(و) الالمات(و) األمايل(و) الزاهر(و) النحو

 .٧٨/ ٢; ومعجم املؤلفني ٢٩٩/ ٣; واألعالم ٦٨/ ٢; وبغية الوعاة ١٣٦/ ٣األعيان 
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يف رشحه ملقّدمة كتاب سيبويه ـ كام يذكر ذلك يف كتابه اإليضاح ـ, ثم أعقب ذلك يف 
إن من األشياء أشياء تعرف ببدهية العقل بغري «: , يقول الزّجاجي)إليضاح يف علل النحوا(

برهان وال دليل, هبا يستدل عىل املشكل امللبس والغامض اخلفي, كام أنَّا نعلم بدهية بغري 
 ...دليل أن وجود جسم يف حال واحدة ساكنًا متحّرًكا, أو ال ساكنًا وال متحّرًكا حمال 

م أن اهللا ـ عّز وجل ـ إنام جعل الكالم ليعرب به العباد عام هجس يف ونحن نعل
نفوسهم, وخاطب به بعضهم بعًضا بام يف ضامئرهم مما ال يوقف عليه بإشارة وال إيامء وال 
رمز بحاجب وال حيلة من احليل, فإذا كان هذا معقوالً ظاهًرا غري مدفوع فيبني أن 

املخرب به أجسام وأغراض تنوب يف العبارة عنها املخاَطب واملخاطِب واملخّرب عنه و
أسامؤها, أو ما يعتوره ذلك مما يدخله حتت هذا القسم من أمر وهني أو نداء أو نعت أو ما 

ألن األمر والنهي إنام يقعان عىل االسم النائب عن املسّمى, أشبه ذلك مما ختتص به األسامء, 
مها داخالن حتت قسم االسم, واخلرب هو الفعل وما فاخلرب إًذا هو غري املخَرب واملخّرب عنه, و

, اشتق منه أو تضمن معناه, وهو احلديث للذي ذكرناه وال بدَّ من رباط بينهام وهو احلرف
: الكلم: , وهذا معنى قول سيبويهولن يوجد إىل معنى رابع سبيل فيكون للكالم قسم رابع

 .)١(»اسم وفعل وحرف

لة التي ساقها النحاة يف حرص الكلم يف هذه األقسام ولن نطيل هنا لنتتبع تطور األد
حيث قّسم هذه األدلة ) خمترص النحو(يف كتابه  الثالثة, ونكتفي بام ذكره الدكتور الفضيل
االسم : تنقسم الكلمة إىل ثالثة أقسام, هي«: وصنّفها إىل ثالثة أصناف, يقول هناك

 .والفعل واحلرف

 :واستدّلوا عىل انحصار الكلمة يف األقسام الثالثة بعّدة أدلة, أمهها ما ييل

 االستقراء. ١

االستقراء, فإن علامء : والدليل عىل انحصار أنواعها يف هذه الثالثة«: يقول ابن هشام
َثمَّ نوع رابع لعثروا عىل هذا الفن تتبعوا كالم العرب فلم جيدوا إال ثالثة أنواع, ولو كان 

 .)٢(»يشء منه

 .٤٢اإليضاح يف علل النحو  )١(                                            
 .١٦دى, ابن هشام رشح قطر الن )٢(
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 اإلسناد. ٢

أن الكلمة إما أن تصلح ركنًا : ودليل انحصار الكلمة يف الثالثة«: )١(يقول األشموين
: األول. إما أن يقبل اإلسناد بطرفيه أو بطرف: واألول. احلرف: لإلسناد أو ال, الثاين

 .)٢(»الفعل: االسم, والثاين

 الداللة. ٣

وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف, ألهنا إن دلت عىل معنى يف «: يقول ابن عقيل
نفسها غري مقرتنة بزمان فهي االسم, وإن اقرتنت بزمان فهي الفعل, وإن مل تدل عىل معنى 

 .)٣(»يف نفسها ـ بل يف غريها ـ فهي احلرف

أن الكلمة يف األول تلحظ ضمن اجلملة, ويف الثانية : والفرق بني اإلسناد والداللة هو
 .)٤(»تلحظ مستقّلة منفردة

وال أظننا بحاجة للوقوف طويًال أمام هذه األقسام الثالثة, ألهنا معروفة ومتداولة, 
 .وكذلك ألن الدخول يف تفاصيلها ال خيدمنا كثًريا فيام نحن بصدد البحث فيه

٢KאW 

 .تنقسم الكلمة باعتبار اإلعراب والبناء إىل كلامت معربة وكلامت مبنية

أواخر الكلم وما جيري عليها من الكلامت إىل ثامين حاالت, أربع  وقد قّسم سيبويه
منها تتغري بحسب العوامل الداخلة عليها, وهي حاالت اإلعراب, وأربع تالزم آخر 

هذا باب جماري أواخر الكلم «: بام يدخل عليها من عوامل, يقول يف ذلكالكلمة وال تتأثر 
أصله من . نحوي, من فقهاء الشافعية. عيل بن حممد بن عيسى, أبو احلسن, نور الدين األشموين: هو )١(                                            

) رشح ألفية ابن مالك: (وصنف. ويل القضاء بدمياط. بالقاهرةه ٨٣٨, مولده ـ سنة )بمرص(أشمون 
. يف املنطق) إيساغوجي(مع ونظم مجع اجلوا(ونظم (يف الفقه, ورشحه, و) نظم املنهاج(يف النحو, و

 .٤٠٧/ ٢; ومعجم املؤلفني ١٠/ ٥األعالم : انظر. ه٩٢٩أو  ٩٠٠تويف يف حدود 
 .٢٧/ ١حاشية حممد عيل الصّبان عىل رشح عيل بن حممد األشموين أللفية ابن مالك  )٢(
 .٢٠ـ  ١٩رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك, مصدر سابق, ص  )٣(
 .١٢ص  )٤(
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عىل النصب واجلّر والرفع واجلزم, والفتح والضم : من العربية, وهي جتري عىل ثامنية جمارٍ 
 .والكرس والوقف

فالنصب والفتح يف اللفظ : وهذه املجاري الثامنية جيمعهن يف اللفظ أربعة أرضب
 .لكرس فيه رضب واحد, وكذلك الرفع والضّم, واجلزم والوقفرضب واحد, واجلّر وا

وإنام ذكرت لك ثامنية جماٍر ألفّرق بني ما يدخله رضب من هذه األربعة, ملا ُحيِْدُث فيه 
العامل ـ وليس يشء منها إال وهو يزول عنه ـ وبني ما يبني عليه احلرف بناء ال يزول عنه 

لتي لكل عامل منها رضب من اللفظ يف احلرف, لغري يشء أحدث ذلك فيه من العوامل, ا
 .وذلك احلرف حرف اإلعراب

وحروف اإلعراب لألسامء . فالرفع واجلّر والنصب واجلزم حلروف اإلعراب
اهلمزة والتاء : املتمكنة, ولألفعال املضارعة ألسامء الفاعلني التي يف أوائلها الزوائد األربع

 ...والياء والنون 

والضّم والوقف فلألسامء غري املتمّكنة املضارعة عندهم ما ليس وأما الفتح والكرس 
سوف وقد, ولألفعال التي مل جتِر جمرى : باسم وال فعل مما جاء ملعنى ليس غري, نحو

 .)١(»املضارعة, وللحروف التي ليست بأسامء وال أفعال ومل جتئ إال ملعنى

نحاة قسموا الكلامت حسب ملحوظاهتم إىل ما هنا أن ال وواضح مما ذكره سيبويه
 .وجدوه منها تتغّري حركة آخره, فسّموه باملعرب, وما الزم حالة واحدة ثابتة فسّموه باملبني

ت ( )٢(بناء عىل أن اإلعراب هو تغريُّ آخر الكلمة تبًعا لتغريُّ العامل, يقول التهانوي
من : املعرب ـ عىل صيغة اسم املفعول ـ«: تعريفه للمعربيف كّشافه عند ) ه١١٥٨بعد 

) ما(واملراد بِـ . اإلعراب عند النحاة, هو ما اختلف آخره باختالف العوامل لفًظا أو تقديًرا
 .اللفظ, وهو كاجلنس شامل للمعرب واملبني

 .١٥ـ  ١٣/ ١اب الكت )١(                                            
. باحث هندي. حممد بن عيل ابن القايض حممد حامد بن حممد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي: هو )٢(

ه ١١٥٨, فرغ من تأليفه )كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: (له. لغوي مشارك يف بعض العلوم
 .٥٣٧/ ٣; ومعجم املؤلفني ٢٩٥/ ٦األعالم : انظر). سبق الغايات يف نسق اآليات(و
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خيرج املبني, إذ املبني ما ال خيتلف آخره باختالف ) باختالف العوامل: (وقوهلم
 .)١(»وامل, ال لفًظا وال تقديًرا, فيكون حركة آخره وسكونه ال بسبب عاملالع

املبني ـ بتشديد الياء كمرمّي ـ اسم مفعول مأخوذ من البناء «: ويعّرف البناء فيقول
, وهو عند النحاة ما ال خيتلف آخره باختالف العوامل, ...املقصود منه القرار وعدم التغريُّ 

ويقابله املعرب, وهو ما خيتلف آخره باختالف العوامل لفًظا وتقديًرا  ال لفًظا وال تقديًرا,
... 

ما ال يؤّثر فيه العامل أصًال, ال لفًظا وال تقديًرا بسبب مانع من تأثريه : فاملبني هو
...«)٢(. 

 أنواع املبني واملعرب من الكلمة[*] 

كلمة, فاألسامء منها ما املعرب واملبني قسامن يتوّزعان عىل التقسيم الثالثي السابق لل
هو معرب ومنها ما هو مبني, وكذلك األفعال, منها ما هو معرب وما هو مبني, أما 

 .احلروف فجميعها مبنية

الضامئر, وأسامء : واألصل يف األسامء اإلعراب, حسب أكثر النحويني, واملبني منها
 .اإلشارة واألسامء املوصولة, وأنواع أخرى سنتعرض هلا بعد قليل

ما األفعال, فاملضارع غري املتصل بنون النسوة أو نون التوكيد معرب, بينام الفعل أ
 .املايض والفعل األمر والفعل املضارع املتصل بالنونني مجيعها أفعال مبنية

قسم تظهر عليه مجيع عالمات الرفع والنصب : كام يقّسم النحاة املعرب إىل قسمني
 .مكن أو املنرصفواجلر والتنوين, ويسّمى املتمّكن األ

وقسم ال يقبل التنوين وال اجلر, وهو املتمّكن غري األمكن أو املمنوع من الرصف, 
 .حيث جيّر بالفتحة وال يظهر عليه التنوين

 .١٥٨١/ ٢كشاف اصطالحات الفنون والعلوم, حممد عيل التهانوي,  )١(                                            
 .١٤٣٣ـ  ١٤٣٢/ ٢س, . م )٢(
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يف  بناء الزم وبناء عارض, يقول أمحد اهلاشمي: أما املبني فيقسمه النحاة إىل نوعني
 :األسامء املبنية نوعان« :القواعد األساسية

ما يبنى منها بناًء الزًما ال ينفّك عنه يف حاٍل من األحوال, وهي الضامئر : النوع األول
وأسامء اإلشارة واألسامء املوصولة وأسامء الرشط, وأسامء االستفهام وكنايات العدد, 

يه معنى وأسامء األفعال, وأسامء األصوات, وبعض الظروف واملرّكب املزجي الذي ثان
َعَلًام ألنثى ) َفَعالِ (, وكان عىل وزن , كسيبويه)ويه(حرف العطف, أو كان خمتوًما بِـ 

 .كحذاِم, أو شتًام هلا كفجاِر, وكلها مبنية عىل ما ُسِمَعْت عليه

ا أو ما يبنى بناًء عارًضا يف بعض األحوال, وهو املنادى إذا كان علًام مفردً : النوع الثاين
 .نكرة مقصودة

 .وهو يبنى عىل ما يرفع به

واسم ال النافية للجنس إذا مل يكن مضاًفا وال شبيًها باملضاف, وهو يبنى عىل ما 
 .ينصب به

 .وأسامء اجلهات الست, وبعض الظروف

 .)١(»)َحْسب وغري(ويلحق هبا لفظتا 
٣Kאא 

 أنيس. تقسيم د. ١

من أرسار (يف كتابه  عىل تقسيم الكلمة الثالثي )٢(براهيم أنيساعرتض الدكتور إ
الذي قسم فيه الكلمة إىل أربعة أقسام, وقبل أن يبدأ يف تقسيم الكلمة مّهد لذلك ) اللغة

 .٤٠ص  )١(                                            
وتعلم فيها, ودخل دار العلوم فنال ه ١٣٢٤ولد بالقاهرة سنة . لغوي مرصي. إبراهيم أنيس: هو )٢(

ًس  ١٩٤١شهادهتا, وأحرز الدكتوراه من جامعة لندن عام  ا بجامعة اإلسكندرية, وما لبث م, وآب مدرِّ
ثم انتدب للتدريس يف . أن عاد مدرًسا بدار العلوم, وتدرج يف وظائفها إىل أن أصبح عميًدا هلا

انتخب عضًوا بمجمع اللغة . وبعد رجوعه عني أستاًذا غري متفّرغ بدار العلوم. اجلامعات األردنية
= 
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ومن رأينا أنه جيب أن نتخذ يف «: بنقد لألساس القديم الذي قسمت الكلمة وفًقا له, يقول
 :أجزاء الكالم وتعريفها أسًسا ثالثة حتديد

 .وظيفة اللفظ يف الكالم. ج    .الصيغة. ب    .املعنى. أ

تلك هي األسس التي جيب أالَّ تغيب عن أذهاننا حني نحاول التفرقة بني أجزاء 
الكالم, ومن واجبنا أن نذكرها دائًام, وأن نقيس هبا جمتمع أجزاء الكالم يف الفصائل 

 ..., املشهورة عىل األقل

وال يصّح االكتفاء بأساس واحد من هذه األسس, وذلك ألن مراعاة املعنى وحده قد 
 ..أسامًء وأفعاالً يف وقت واحٍد ... جيعلنا نعد بعض األوصاف 

ومراعاة الصيغة وحدها قد يلبس األمر علينا حني نفّرق بني األفعال وبني تلك 
أمحد ويثرب ويزيد وأخرض : لفعل, مثلاألسامء واألوصاف التي وردت يف اللغة عىل وزن ا

 .إلخ.. 

بل حتى وظيفة الكلمة يف االستعامل ال تكفي وحدها للتفرقة بني االسم والفعل, فقد 
 .نجد اسًام مستعمًال يف كالٍم ّما استعامل املسند, أي كام تستعمل األفعال واألوصاف

 .ييز بني أجزاء الكالمفإذا روعيت تلك األسس الثالثة مًعا أمكن إىل حدٍّ كبري التم

وقد وفق املحدثون إىل تقسيم رباعي أحسب أنه أدّق من تقسيم النحاة األقدمني, وقد 
 :بنوه عىل تلك األسس الثالثة التي أرشنا إليها آنًفا

 االسم. أ

 :ويندرج حتت هذا ثالثة أنواع تشرتك إىل حدٍّ كبري يف املعنى والصيغة والوظيفة, وهي

موسيقى (و) األصوات اللغوية: (له. ىل جملتهم, وعهد إليه باإلرشاف ع ١٩٦١العربية بالقاهرة عام                                             
من أرسار (و) مستقبل اللغة العربية املشرتكة(و) داللة األلفاظ(و) يف اللهجات العربية(و) الشعر
تتمة األعالم للزركيل, حممد خري .١٧/ ١ذيل األعالم للعالونة : انظر. ه١٣٩٨تويف سنة ). اللغة

 .١١/ ١يوسف 
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ما يسميه املناطقة باالسم الكيل الذي يشرتك يف معناه أفراد : هو, واالسم العام. ١
شجرة, كتاب, إنسان, : كثرية لوجود صفة أو جمموعة من الصفات يف هذه األفراد, مثل

 .إلخ.. مدينة 

يف مقابلة [وحيلو للمناطقة ومعظم النحاة أن يصفوه بأنه اسم جزئي : ... الَعَلم. ٢
 ...أمحد وحاتم : , مثل... يشرتك معها غريها يدل عىل ذات مشّخصة ال] الكيل

 ...كبري وأمحر ونحو ذلك : ما يسّمى بالصفة أو النعت, مثل: ... الصفة. ٣

 الضمري. ب

تستعيض هبا اللغات عن تكرار ... ويتضّمن هذا القسم ألفاًظا معينة يف كل لغة ... 
 :تيةويمكن أن يندرج حتت هذا القسم األنواع اآل. األسامء الظاهرة

أنا, أنت, هو : الضامئر, وهي تلك األلفاظ املعروفة يف كتب النحاة هبذا االسم, مثل
 .إلخ.. 

 ...هذا, تلك, هؤالء : ألفاظ اإلشارة, مثل
 ...إلخ .. الذي والتي واللذين : املوصوالت, مثل

إلخ, فهذه أيًضا ألفاظ يستعاض هبا عن تكرار األسامء .. ثالثة, أربعة : العدد, مثل
: , يغني عن قولنا»ثالثة رجال«: الظاهرة, وإن هلا استقالالً يف االستعامل اللغوي, فقولنا

 .»رجل ورجل ورجل«

 الفعل. ج
 ...أما وظيفته يف اجلملة فهي اإلسناد, . وهو ركن أساس يف معظم لغات البرش... 

 ...هو إفادة احلدث يف زمن معني : أما معناه فكام يقال عادة

 األداة. د

هو القسم األخري ألجزاء الكالم, يتضمن ما بقي من ألفاظ اللغة, ومنها ما  هذا
يسّمى عند النحاة باحلروف, سواء كانت للجر ـ كام يقولون ـ أو للنفي أو لالستفهام أو 
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فوق وحتت وقبل وبعد : للتعجب, ومنها ما يسمى بالظروف زمانية كانت أو مكانية, مثل
 .)١(»ونحو ذلك

 خزوميامل. تقسيم د. ٢

. اسم وفعل وحرف: لقد درج الدرس النحوي قديًام وحديًثا عىل تقسيم الكلمة إىل
غرب القوم متشبثني هبذا التقسيم الثالثي, حتى بدا وكأنه تقسيم أماله حكم العقل «و

عريف األسامء عليهم, ولكن األمر يبدو عىل غري ما تومهوا, فهناك كلامت ال ينطبق عليها ت
ومل يعرض هلا سيبويه, أو يرش إليها يف تقسيمه, . وال تعريف األفعال, وال تعريف األدوات

أو ينص عليها يف متثيله ألقسام الكلمة, كلامت ليس هلا معنى خاص, وال مدلول بعينه, 
 كلامت مبهمة, تطلق عىل املوجودات كلها, وال تدل عىل معنى داللة االسم عىل مسّامه, كام

عىل نبتة ) شجرة(عىل إنسانة أنثى بعينها, و) امرأة(عىل إنسان ذكر بعينه, و) رجل(يدل 
ذات ساق, إىل غري ذلك, ولكنها تستعمل يف هذا كله, وتدل عىل ذلك كله, ومل تكن 
الكلامت املبهامت إال إشارات, أو كنايات; ألهنا تشري إىل كل ذلك, ويكنى هبا عن كل 

 .ذلك

كذلك فجدير بنا أن نقسم الكلمة أربعة أقسام, بدالً من ثالثة, مما وإذا كان األمر 
 :جرى عليه عرف النحاة قديًام وحديًثا, وهي

  .األداة) ٣(    .االسم) ٢(    .الفعل) ١(
 .)٢(»الكناية) ٤(  

ي اقرتحه , وقد عنى بالقسم الرابع الذكان هذا نصا منقوالً للدكتور مهدي املخزومي
الضامئر, وأسامء اإلشارة, واألسامء املوصولة, وما ُيستفهم به من كلامت, ): الكناية(

 .وكلامت الرشط

يف النحو : (يف كتابه هذا, ويف الكتاب اآلخر وهو تقسيم اقرتحه الدكتور املخزومي
حاول أن يوجد من خالله ) د وتطبيققواع(, ولكنه يف كتابه األول )نقد وتوجيه.. العريب 

 ـ خمتًرصا ـ   .٢٥٠ـ  ٢٣٩ور إبراهيم أنيس, من أرسار اللغة, الدكت )١(                                            
 .٤٦قواعد وتطبيق .. يف النحو العريب  )٢(
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ًام نظرياته واقرتاحاته باجلانب التطبيقي الذي قام به  منهًجا بديًال عن النحو القديم, مدعِّ
 .فيه

ولعلها من التجارب اليتيمة يف النحو احلديث التي يقوم بعض النحاة املحدثون 
نظرياته بتطبيق منهجه باقرتاح منهج جديد من الناحية النظرية, ليقوم بعد ذلك بتدعيم 

 .املقرتح

 الساقي. حّسان ود. تقسيم د. ٣

كان األساس أو األسس التي انطلق منها الدكتور متّام حسان يف تقسيم الكلمة ختتلف 
عن األساس القديم, وكذلك عن األسس التي اعتمدها الدكتور أنيس, يقول الدكتور متام 

ًحا  حّسان إذا أردنا أن نحّدد املعاين واملباين التي يتّم تقسيم الكالم «: هذه األسس ــ موضِّ
 :هبا وجدناها كام ييل

 املبايناملعاين
 البنيةاملسّمى
 الصورة اإلعرابيةاحلدث
 التضامالزمن
 الرتبةالتعليق

 اإللصاقمعنى اجلملة
 اجلدول

 الرسم اإلمالئي

ناه عن النحاة العرب بحاجة إىل إعادة نظر, بل إىل ويف رأيي أن التقسيم الذي ورث
حماولة جديدة لتقسيم جديد مبني عىل األسس املذكورة, ولقد أعدُت النظر يف هذا التقسيم 

 :فعًال, فوصلُت إىل أن الكلم العريب ينقسم إىل سبعة أقسام, هي

 .)١(»األداة. الظرف. الضمري. اخلالفة. الفعل. الصفة. االسم

 .٢٧التقديري واملحّيل : القرائن النحوية واطراح العامل واإلعرابني )١(                                            
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الفة ما عناه النحاة من أسامء األفعال واألصوات, وصيغ التعجب واملدح ويقصد باخل
ولقد استعرت اسم اخلالفة ألدل به عىل هذه العبارات مما «: والذّم, يقول يف رشح معناه

, )خالفة(الفعل من أنه كان يسمي اسم ] يف باب أسامء األفعال[ عن الفراء رواه األشموين
 .)١(»وإن كان بعض املحدثني قد تعّودوا نسبة ذلك إىل ابن جابر األندليس

وقد ناقشه تلميذه الدكتور فاضل مصطفى الساقي, كام ناقش كال من الدكتور أنيس 
تور متام حسان والدكتور املخزومي يف تقسيمهام, وذلك يف األساس الذي قسم به الدك

الكلمة, مع اتفاقه معه يف هذه األقسام التي اقرتحها, يقول الدكتور الساقي حول هذه 
من ] وهو الدكتور حسان[إن إقرار هذه الرسالة للتقسيم الذي جاء به املرشف «: النقطة

قد حيث إطاره العام, مل يكن بدافع التقليد, وإنام جاء وليد نقد استنفذ مجلة هذه الرسالة, و
 .)٢(»جاء اختيارها هلذا التقسيم نتيجة لذلك النقد

ولقد كان من نتائج البحث يف هذه الرسالة أن توصلت إىل «: ويف موضع آخر يقول
االسم, والصفة, والفعل, واخلالفة, والضمري, : أن أقسام الكلم يف اللغة العربية سبعة, هي

مع ] معناها ومبناها.. اللغة العربية [به والظرف, واألداة, كام قّررها األستاذ املرشف يف كتا
اختالف واضح يف طريقة التوصل إىل هذه النتيجة, واختالف ملموس يف املسائل الفرعية, 

 .)٣(»عىل نحو ما قرره هذا البحث

 :األسس التي يقوم عليها البحث, وهي«وقد رشح الدكتور فاضل الساقي 

اة األقدمني, وعدم القبول به أو ارتضائه نقد التقسيم الثالثي الذي ورد عن النح: أوالً 
لألسباب التي ذكرناها يف الفصل األول من الباب األول, وكانت حصيلة النقد أن 

االسم : استخلصنا تقسيًام سباعيا مفاده أن أقسام الكلم يف اللغة العربية سبعة, هي
يف التوصل إىل هذه وقد اعتمدنا . والصفة, والفعل, والضمري, واخلالفة, والظرف, واألداة

النتيجة عىل أقوال النحاة األقدمني, ويف هذا الصدد أرى أن أعيد إىل األذهان كيفية ذلك 
 :عىل النحو اآليت

 .وردت األسامء واألفعال يف التقسيم الثالثي عند النحاة, وهو أمر معلوم  .أ 
 .٨٩معناها ومبناها, الدكتور متام حّسان, ص .. اللغة العربية  )١(                                            

 .٢٧أقسام الكالم العريب  )٢(
 .٢٦س, ص . م )٣(
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سّمى الكوفيون احلروف أدوات للمغايرة بني لفظ يطلق عىل أحد حروف   .ب 
, وهّن )بل(, و)هل(ولفظ يطلق عىل أحد حروف املعاين, َكـ اهلجاء, 

أدوات يستعان هبن عىل التعبري عن االستفهام واإلرضاب مثًال, فهم إًذا 
أدق من البرصيني يف هذا املصطلح, فاألداة مبنًى تقسيمي يدل عىل معنى 

 .وظيفي عام, هو التعليق
, كام ينفرد كل منهام ورد ذكر الصفات منفرًدا عن األسامء يف كتب الرصف  .ج 

عن اآلخر يف املعنى الرصيف, وقد جاء ذلك يف كتب النحو أيًضا, فلكل من 
األسامء والصفات صيغ خاّصة, وال يتفق للمعنى الرصيف لكل منهام, وإن 

 .اشرتكا أحياًنا يف بعض الصيغ
وردت اخلالفة قسًام رابًعا عند بعض النحاة األقدمني, ويمكن التوّسع فيها   .د 

ل كل ما يعرب عن لغة إفصاحية تتميز بسمة التأثر الذايت يف إعطاء لتشم
 ...الداللة, 

اعترب الزجاجي الظروف غري األسامء واحلروف واألفعال, وهلا مميزاهتا   .ه 
 .الشكلية والوظيفية التي تنفرد هبا عن بقية أقسام الكلمة

أيدِت النصوص التي ذكرناها أن الضمري عنوان عاّم يشمل الضامئر   .و 
 .)١(»اإلشارات واملوصوالتو

ودراسة الدكتور الساقي عبارة عن رسالة دكتوراه بحث فيها هذا املوضوع خاّصة, 
 .فمن أراد االستزادة فلرياجعها

 الفضيل. تقسيم د. ٤

) دراسات يف اإلعراب(يف  والتقسيم الرابع هو ما ذكره الدكتور عبد اهلادي الفضيل
يث رأى هناك أن التقسيم الصحيح للكلمة هو التقسيم الرباعي الذي تداولته بعض ح

كام يف  ونسب كذلك إىل الزخمرشي, )٢(»جعفر بن صابر األندليس«كتب النحو ونسبته إىل 

 .١٧٦ـ  ١٧٥س, ص . م )١(                                            
 .٢٧ـ  ٢٦/ ١حاشية الصّبان عىل رشح األشموين لأللفية, : انظر )٢(
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إىل ) اسم الفعل(ب, ومل يَر صّحة نسبة , فاعتمد هذا التقسيم يف دراساته لإلعرا)١(املفصل
 .)٢(األسامء

 

 

 

 .٦٧/ ١رشح املفصل البن يعيش . ٥املفصل : انظر )١(                                            
 .١٥٧دراسات يف األعراب : انظر )٢(
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 :ثانًيا[*] 

אא 

١Kאא 

اإلبانة «: جتمع املعجامت اللغوية واملصادر النحوية عىل أن معنى اإلعراب يف اللغة
أعرب الرجل عّام يف نفسه بمعنى أنه أبان يف ذلك وأفصح وأظهره : واإلفصاح, يقال

 .»علنلل

وقد ذكرت بعض املصادر النحوية ـ وكذلك اللغوية منها ـ معاٍن أخرى, أشارت كثٌري 
من كتب النحو إىل صلتها بمعنى اإلعراب يف اصطالح النحويني, وقد مجعها جالل الدين 

ابن فالح يف املغني قال «: يف كتابه األشباه والنظائر, يقول السيوطي) ه٩١١ت ( السيوطي
 :مخسة أوجه] اإلعراب[فيه 

ومنه قوله ـ عليه الصالة . أنه منقول من اإلعراب الذي هو البيان: أحدها − 
أن : واملعنى عىل هذا. يبنيِّ : , أي»والثيب يعرب عنها لساُهنا«: والسالم ـ

 . يبنيِّ اإلنسان عامَّ يف نفسهاإلعراب يبنيِّ معنى الكلمة كام
: , إذا فسدت, وأعرْبَتها, أي)َعُرَبْت معدة الفصيل: (أنه مشتّق من قوهلم: الثاين − 

واملعنى . أشكيُت الرجل إذا أزلَت شكايته: أصلحتها, واهلمزة للسلب, كام تقول
 .أن اإلعراب أزال عن الكالم التباس معانيه: عىل هذا
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أن : واملعنى عىل هذا. ك, واهلمزة للتعدية ال للسلبأنه مشتّق من ذل: الثالث − 
الكالم كان فاسًدا اللتباس املعاين, فلام ُأْعِرَب فسد بالتغيري الذي حلقه, وظاهر 

 .التغيري فساد, وإن كان صالًحا يف املعنى
, إذا كانت متحبِّبة إىل )امرأة َعُروب: (أنه منقول من التحبُّب, ومنه: الرابع − 

 .أن املتكلم باإلعراب يتحبَّب إىل السامع: ى عىل هذازوجها, واملعن
أنه منقول من إعراب الرجل إذا تكلم بالعربية; ألن املتكلم بغري : اخلامس − 

 .)١(»اإلعراب غري متكلم بالعربية, ألن اللغة الفاسدة ليست من العربية

لألصل اللغوي لكلمة  عىل هذه التوجيهات وقد اعرتض الدكتور مجيل علوش
ولعلَّ من نافل القول «: وربطها باملعنى االصطالحي النحوي, يقول يف ذلك) اإلعراب(

. اإلفصاح واإلبانة: أن نذكر أن لإلعراب يف اللغة عّدة معاٍن, أمهها وألصقها بموضوعنا
. لغةأما ما أورده النحاة من معاٍن أخرى فال يمتُّ إىل موضوعنا بصلة, وإن صحَّ يف ال

أي ) املرأة العُروب(بمعنى الفساد, وال من ) الَعَرب(فليس اإلعراب النحوي مأخوًذا من 
 .)٢(املتحّببة إىل زوجها كام يزعم ابن األنباري

ومن البدهيي أنه ال يتم إفصاح وال حتصل إبانة يف اللغة إال بإجادة النطق وحسن 
توصل إىل هذين إال بمراعاة خمارج احلروف والتزام قواعد الفصاحة وال يمكن ال. األداء

 .)٣(»واحلرص عىل حتلية أواخر الكلم باحلركات املناسبة

 .١٧٩ـ  ١٧٨/ ١األشباه والنظائر يف النحو, جالل الدين السيوطي,  )١(                                            
من علامء اللغة : د بن عبيد اهللا األنصاري, أبو الربكات, كامل الدين األنباريعبد الرمحن بن حمم: هو )٢(

سكن بغداد . كان زاهًدا عفيًفا خشن العيش وامللبس, ال يقبل من أحٍد شيًئا. واألدب وتاريخ الرجال
) نزهة األلباء يف طبقات األدباء: (له من املؤلفات. ه٥١٣وكان مولده سنة ه ٥٧٧وتويف فيها سنة 

البيان يف غريب (و) اإلنصاف يف مسائل اخلالف(و) أرسار العربية(و) اإلغراب يف جدل اإلعراب(و
/ ٣; واألعالم ٧٥/ ٢; وبغية الوعاة ١٧١ـ  ١٦٩/ ٢إنباه الرواة : انظر. وغريها) إعراب القرآن

علوش وقد ذكر ابن األنباري رأيه الذي أشار إليه الدكتور . ١١٦ـ  ١١٥/ ٢; ومعجم املؤلفني ٣٢٧
 .٤٥ـ  ٤٤يف كتابه أرسار العربية, مصدر سابق, ص 

 .٧٩دراسة يف نظرية النحو العريب, الدكتور مجيل علوش, .. اإلعراب والبناء  )٣(
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٢Kאא 

ألن النحويني ) تعريف اإلعراب(ومل أعرب بِـ ) حقيقة اإلعراب(عنونُت هذه الفقرة بِـ 
ه ظاهرة ِحسية يف تراكيب  خمتلفون يف فهمهم حلقيقة اإلعراب, فمنهم من يذهب إىل َعدِّ

اجلمل, وبعضهم يذهب إىل أنه أمر معنوي تظهر آثاره احلسية تبًعا للتغري املعنوي الذي 
ل الكلمة داخل اجلملة  .حيصل تبًعا لتغري َتنَقُّ

وبخاّصة أن املصدر األول والدستور الذي يرجع إليه النحويون يف حتليل كثري من 
كتاب سيبويه ـ كان غامًضا بشأن تعريفه لإلعراب, بحيث يستطيع  الظواهر النحوية ـ وهو

 .يف تعريفه وفهمه حلقيقة اإلعراب كل فريق منهم أن يّدعي انتامءه ملذهب سيبويه

وهي : هذا باب جماري أواخر الكلم من العربية«: فسيبويه قال يف تعريفه لإلعراب
 .النصب واجلر والرفع واجلزم, والفتح والضم والكرس والوقفعىل : جتري عىل ثامنية جمارٍ 

وهذه املجاري الثامنية جيمعهن يف اللفظ أربعة أرضب, فالنصب والفتح يف اللفظ 
 .رضب واحد, واجلر والكرس فيه رضب واحد, وكذلك الرفع والضم, واجلزم والوقف

األربعة ملا ُحيِْدُث فيه  وإنام ذكرُت لك ثامنية جماٍر ألفرق بني ما يدخله رضب من هذه
العامل ـ وليس يشء منها إال وهو يزول عنه ـ وبني ما ُيْبنَى عليه احلرف بناًء ال يزول عنه 
لغري يشء أحدث ذلك فيه من العوامل, التي لكل عامل منها رضب من اللفظ يف احلرف, 

 .وذلك احلرف حرف اإلعراب

حروف اإلعراب لألسامء و. فالرفع واجلر والنصب واجلزم حلروف اإلعراب
اهلمزة والتاء : املتمكنة, ولألفعال املضارعة ألسامء الفاعلني التي يف أوائلها الزوائد األربع

 .)١(»والياء والنون

جممل يف حتديد معنى اإلعراب, حيث يمكن فهم اإلعراب بأنه  وهذا النص لسيبويه
, وعىل هذا )جماري أواخر الكلم(نه عنون الباب بِـ التغري الذي يطرأ عىل آخر احلرف, أل

 .يكون اإلعراب أمًرا حسيا لفظيا

 .١٣/ ١الكتاب  )١(                                            
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: الرفع والنصب واجلر واجلزم, وذلك عندما قال: ولكنه قد يفهم منه أن اإلعراب هو
, وهذه مواقع إعرابية, واملوقع اإلعرايب »فالرفع واجلر والنصب واجلزم حلروف اإلعراب«

ر حيس يظهر يف عالمات اإلعراب, من قبيل الرفع الذي يظهر من خالل أمر معنوي له أث
 .الضمة مثالً 

هذا «: يقول) ه١٧٥ت ( ويف كتاب اجلمل املنسوب للخليل بن أمحد الفراهيدي
 .كتاب فيه مجلُة اإلعراب, إذ كان مجيع النحو يف الرفع والنصب واجلر واجلزم

 .)١(»ألفنا هذا الكتاب ومجعنا فيه ُمجَل وجوه الرفع والنصب واجلر واجلزموقد 

 .وهذا ما يعّضد ما ذهب إليه بعض النحويني من أن اإلعراب معنوي ال لفظي

ضّد البناء يف املعنى, ومثله يف «يف اللمع يعرف اإلعراب بأنه ) ه٣٩٢ت ( وابن جنّي
زوال اإلعراب لتغري العامل وانتقاله, ولزوم احلادث عن غري عامل والفرق بينهام . اللفظ
 .)٢(»وثباته

وبسبب اخلالف يف حتديد حقيقة اإلعراب اختلف تعريفهم له, وقد أملح إىل هذا 
واصطالًحا ـ عىل القول بأنه لفظي «: يف كلياته, فقال اخلالف يف التعريف أبو البقاء الكفوي

 .أثر ظاهر أو مقّدر جيلبه العامل يف آخر الكلمة, أو ما نزل منزلته: ـ هو

تغّري أواخر الكلم أو ما نزل منزلتها الختالف العوامل : وعىل القول بأنه معنوي هو
 .)٣(»الداخلة عليها لفًظا أو تقديًرا

حيث َيُعدُّ الفريق األول أن احلركات والسكون التي تظهر عىل آخر الكلمة هي 
, بينام يعد الفريق الثاين اإلعراب )أو مقّدر أثر ظاهر(اإلعراب للكلمة, فلذلك يعربون بِـ 

 .نفسه احلاصل للكلمة, والتغري أمر معنوي وليس حسيا) التغريُّ : (هو

 .٣٣اجلمل  يف النحو  )١(                                            
 .٢اللمع يف العربية, ابن جني, ص  )٢(
 .١٤٣الكليات  )٣(
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وأبو البقاء  )٢(وابن مالك )١(ابن هشام األنصاري: وممن ذهب إىل رأي الفريق األول
 .)٣(العكربي

 .وعموَم املغاربة من أنصار االجتاه الثاين )٤(واألعلمَ  بينام عّد النحاُة سيبويهِ 

كام أنني وجدُت أن التعريف السائد يف كتب النحو والدراسات النحوية هو التعريف 
 .)٥(ي يتبنّاه الفريق الثاينالذ

دراسات يف (من هذا التعريف يف كتابه  ولقد استفاد الدكتور عبد اهلادي الفضيل
, وذهب إىل أن مجيع األسامء معربة, ذلك ألن اإلعراب أمر معنوي, وليس )اإلعراب

ب واجلر, وبام أن ما يسميه النحاة أسامًء الرفع والنص: حسيا, ويتعلق باملوقع اإلعرايب, وهو
مبنية تقع يف هذه املواقع اإلعرابية ـ ولكن دون أن تظهر عليها عالمات اإلعراب فهي 

 :ونخلص من مجيع ما تقّدم إىل التايل«: معربة, يقول يف ذلك

 .الرفع والنصب واجلّر واجلزم: اإلعراب هو .١
 .عربةتغري أو اختالف أواخر الكلم امل: اإلعراب هو .٢
 .األثر الظاهر أو املقّدر يف آخر الكلمة املعربة: اإلعراب هو .٣

 .٣٩/ ١أوضح املسالك  )١(                                            
 .٣٣/ ١سهيل, رشح الت )٢(
 .٥٢/ ١اللباب يف علل البناء واإلعراب,  )٣(
عامل باألدب ): األعلم(يوسف بن سليامن بن عيسى الشنتمري األندليس, أبو احلجاج, املعروف بِـ : هو )٤(

يف شنتمرية الغرب, ورحل إىل قرطبة فتلقى عن اإلقلييل وغريه, وشهرته قوة ه ٤١٠ولد سنة . واللغة
كان مشقوق الشفة . يف إشبيليةه ٤٧٦وكف برصه يف آخر عمره, ومات سنة . سمعتهاحلافظة, فبعدت 

النكت عىل (و) رشح ديوان طرفة بن العبد(و) رشح الشعراء الستة: (من كتبه. العليا, فاشتهر باألعلم
; ٢٩٩/ ٢; بغية الوعاة ٦٧ـ  ٦٥/ ٤إنباه الرواة : انظر). رشح اجلمل للزجاجي(و) كتاب سيبويه

 .٢٢٨; ونشأة النحو, حممد الطنطاوي ١٦٢/ ٤; ومعجم املؤلفني ٢٣٣/ ٨م واألعال
وأرسار العربية, أبو . ١٣٢ـ  ١٣١/ ١رشح مقرب ابن عصفور البن النحاس : انظر عىل سبيل املثال )٥(

ورشح مجل الزجاجي, ابن عصفور . ٣التكملة, أبو عيل الفاريس, ص . ٤٦الربكات األنباري, ص 
ـ  ٤١والتحفة السنية برشح املقدمة اآلجرومية, حممد حميي الدين عبد احلميد, . ٢٠ ـ ١٩/ ١اإلشبييل, 

تقريب املقّرب, أبو . ٣٢والتعريفات للجرجاين, ص . ١٦واألنموذج يف النحو, الزخمرشي, . ٤٢
 .٤٣حيان األندليس, 
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وقد نخلص أيًضا إىل أن التعريفني األخريين يعطيان معنى التعريف األول, فيصبح 
َ بالعالمات . الرفع والنصب واجلّر واجلزم: تعريف اإلعراب هو ويف رأي القليل منهم ُفرسِّ

شهور القائلني منهم فرس بالعالمات اإلعرابية, ويف رأي يف رأي م) األثر(اإلعرابية, وألن 
 ...بعضهم فرس بالرفع والنصب واجلر واجلزم 

من أن األمر ليس بفعل, وأن  )١(أما عىل أساس ما انتهيُت إليه يف دراسايت عن الفعل
الفعلني املايض واملضارع بجميع أقسامهام مبنيان وال حظَّ هلام يف اإلعراب, وأن اإلعراب 

 .)٢(»)الرفع والنصب واجلرّ : (قترص عىل األسامء فقط بجميع أقسامها, يأيت تعريفه بأنهم

, )نقد وتوجيه.. يف النحو العريب (يف كتابه  ويوافقه عىل هذا الرأي الدكتور املخزومي
يم النحوية املدلول أو الق] اإلسناد واإلضافة والفضلة[وهذه املعاين اإلعرابية «: إذ يقول

أما األفعال فال تؤدي إحدى هذه . عليها بالضمة والكرسة إنام تكون يف األسامء وحدها
الوظائف, وال تعرب عن معنى من املعاين اإلعرابية املعروفة, فال يكون الفعل مسنًدا, وال 

سامء ال مضاًفا إليه, أعني أن الكلامت التي تتغري أواخرها بتغري القيم النحوية, هي األ
 .األفعال وال األدوات

: املعرب واملبني, واملعرب: ويف ضوء هذا نستطيع أن نقسم الكلامت قسمني رئيسني
 .)٣(»أما املبني فهو الفعل واإلشارة واألداة. هو االسم

اب يف , حيث يرى أن لإلعروهذا بخالف ما يذهب إليه الدكتور حممد خري احللواين
 :اإلعراب يطلق عىل شيئني«: النحو العريب معنيني, يقول يف ذلك

, ويقصد به تغري أواخر الكلامت املعربة, ليكون هذا التغري دليًال عىل معنوي: أوهلام
الوظائف النحوية التي تقوم هبا الكلمة, والتغري ـ كام هو معروف ـ معنًى ذهني, ألنه 

, ولكنه يت: مصدر للفعل َ الضمة والفتحة والكرسة, ويف : جّسد يف احلركات الثالثَتَغريَّ
 .اجلزم, إذا كانت الكلمة معربة فعًال مضارًعا

 .م ١٩٨٢ـ ه ١٤٠٢, ١دراسات يف الفعل, الدكتور عبد اهلادي الفضيل, دار القلم ـ بريوت, ط  )١(                                            
 .٢٦ـ  ٢٥ص  )٢(
 .٦٩ـ  ٦٨ص  )٣(
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, ويقصد به هنا احلركات نفسها, فالضمة ـ مثًال ـ إعراب, ألهنا تدل حيس: وثانيهام
أو موقع املسند . االسمية والفعلية: عىل أن الكلمة واقعة موقع املسند إليه يف اجلملتني

 .)١(»حياًنا يف اجلملة االسمية خاّصةأ

كان واضًحا فيه أنه حياول اجلمع بني الرأيني املتباينني يف  وما قام به الدكتور احللواين
تعريف اإلعراب, وال أظنه ُوفَِّق كثًريا يف هذه النقطة, ذلك أن اإلعراب مصطلح نحوي 

حات وأكثرها دوراًنا يف هذا العلم, وال أظن أن النحاة قديًام خالص, وهو من أهم املصطل
 .وحديًثا يتفقون عىل أهنم يريدون معنيني لإلعراب يستعملوهنام يف ثنايا الدرس النحوي

أن لإلعراب معنيني يستعملهام النحاة, ولكن ذلك  نعم, قد نوافق الدكتور احللواين
خلط يف املعنى, التفت إليه الدكتور الفضيل والدكتور املخزومي ويشاطرمها ناتج عن 

الذي سننقل رأيه بعد قليل, ونبهوا عىل هذه ) نحو التيسري(الدكتور اجلواري يف كتابه 
 .املفارقة يف استعامل اإلعراب بمعنيني خمتلفني

الترصف يف املعاين والدالالت «: عراب بقولاإل يعرف الدكتور اجلواري
 .)٢(»النحوية

وما يريده اجلواري من تعريفه لإلعراب هذا أن اإلعراب هو املوقع اإلعرايب الذي 
حيمل معنى وداللة نحوية معينة, تتبدل هذه املعاين والدالالت بتبّدل موقع الكلمة من 

 .الرتكيب النحوي

املعرب من الكلم ما كان «: , يقولتور املخزوميوهذا املعنى يستفاد من كلامت الدك
يتحمل معنى من املعاين اإلعرابية, أو ما كان له وظيفة نحوية يؤدهيا يف أثناء اجلملة, 

 .)٣(»واملعاين اإلعرابية هي املعاين التي تنجم عن التأليف, عن تأليف كلمة مع أخرى

اإلعراب هو علم النحو, قبل أن يصطنع «: ور املخزوميويف موضع آخر يقول الدكت
, أي هو علم التأليف ونظم الكالم, واإلعراُب يف داللته )النحو(الدارسون مصطلح 

بيان ما للكلمة يف اجلملة من وظيفة لغوية, أو قيمة نحوية, ككوهنا مسنًدا إليه, «: األخرية
 .٢١/ ١النحو امليرس  )١(                                            

 .١٠٧نحو التيسري  )٢(
 .٨٠ـ  ٧٩قضايا نحوية  )٣(
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كوهنا مفعوالً أو حاالً, أو غري ذلك من الوظائف التي تؤدهيا الكلمة يف  أو مضاًفا إليه, أو
 .)١(»ثنايا اجلملة

 املوازنة بني الرأيني يف حقيقة اإلعراب[*] 

للقيام بموازنة موضوعية بني الرأيني ينبغي لنا استقراء استعامالت النحويني لكلمة 
نتقاهلا  من معناها اللغوي إىل املعنى اإلعراب وتتبع هذه املفردة يف تطورها التارخيي من ا

 .االصطالحي حتى يمكن الركون إىل رأي من الرأيني املطروحني أو إىل رأي ثالث

اإلعراب (بدراسة تارخيية ملصطلح اإلعراب يف دراسته  وقد قام الدكتور مجيل علوش
جز ما توصل إليه الدكتور علوش هنا نعرض ملو) دراسة يف نظرية النحو العريب.. والبناء 

 :لتتضح لنا الصورة بشكل أجىل

ليست ثابتة وال حمّددة, فهي تضيق وتتسع ) اإلعراب(إن الداللة التي تؤدهيا كلمة « 
وكنا قد أثبتنا يف الفصل املايض أن . حسب الظروف واألحوال التي مرت هبا هذه الكلمة

عرص اإلسالمي كانت تؤدي ما تؤديه كلمة يف اجلاهلية ومقّدمات ال) اإلعراب(كلمة 
يف أيامنا هذه من املحافظة عىل جودة النطق وظهور خمارج الكالم, واخللّو من ) الفصاحة(

وقد ضاقت هذه الداللة فيام بعد حتى أصبحت حمصورة يف . عيوب النطق وعثرات اللسان
 ...احلركات الثالث املعروفة, أال وهي الضمة والفتحة والكرسة 

د انحرص مصطلح اإلعراب يف احلركات الثالث ـ أو األربع إذا أحلقنا السكون هبا لق
ـ, فبعد أن كان العرب يقصدون باإلعراب فصاحة املنطق وجهارة الصوت وفخامة 
العبارة, أصبحوا يقصدون به االلتزام باحلركات التي تفرضها العوامل اللفظية عىل أواخر 

ا مدلول لغوي عام, أصبح ذا مدلول نحوي خاص ال وبعد أن كان اإلعراب ذ. األلفاظ
يتجاوز احلركات التي تلحق بأواخر األلفاظ كام أسلفنا, وهبذا املدلول الضيق تصدى أبو 

ملهّمة وضع عالمات خاّصة عىل أواخر األلفاظ القرآنية, ) ه٦٩ت ( )٢(األسود الدؤيل
 .٧٩ـ  ٧٨س, ص . م )١(                                            

كان معدوًدا من الفقهاء . واضع علم النحو. ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤيل الكناين: هو )٢(
رسم له اإلمام عيل بن أيب . فرسان واحلارضي اجلواب, من التابعنيواألعيان واألمراء والشعراء وال

. سكن البرصة يف خالفة عمر. وأخذه عنه مجاعة. طالب شيًئا من أصول النحو, فكتب فيه أبو األسود
ومل يزل يف . استخلفه عليها عبد اهللا بن عباس ملا شخص إىل احلجاز. وويل إمارهتا يف أيام اإلمام عيل

= 
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نيه احلقيقية, وخشية من الفهم اخلاطئ الذي يمكن أن يتأتى رغبة منه يف املحافظة عىل معا
 .عن اإلخالل ببعض حركاته

ونحن ال ننكر أن داللة اإلعراب عادت فاتسعت يف مقبل األيام, إذ أصبحت تدل 
 .)١(»عىل ما تدل عليه كلمة النحو, وصار اإلعراب هو النحو والنحو هو اإلعراب

بعد هذا العرض التارخيي ـ وهو مازال مل ينتقل إىل عنوان آخر  ولكن الدكتور علوش
بيد أننا نتمسك يف هذا الفصل باملعنى الضّيق الذي أرشنا إليه, والذي قامت كل «: ـ يقول

حماوالت بناء رصح النحو عليه, وهذا املعنى ال يتعدى آخر الكلمة, وما يعتورها من 
 .)٢(»حركات تدل عىل معاٍن نحوية

وهو هبذا يعلن اختياره للتعريف الذي جيعل حقيقة اإلعراب حقيقة حّسية, وليس 
 .أمًرا معنويا

إىل ) اإلعراب(أال يقرص بحثه وتتبعه لتطور مفردة  وكان املفرتض بالدكتور علوش
) النحو( الوقت الذي كانت تعني فيه ما عنت يف وقت الحق مفردة النحو, حيث إن كلمة

بعد أن حلت حمل كلمة اإلعراب, ضاق معنى هذه األخرية ليعني املواقع النحوية للكلمة 
يف النص ) قضايا نحوية(يف كتابه  داخل اجلملة, وهذا ما أشار إليه الدكتور املخزومي

اإلعراب هو علم «: األخري الذي نقلناه عنه قبل قليل, ونحن نعيده هنا لألمهية, يقول
 .», أي هو علم التأليف ونظم الكالم)النحو(النحو, قبل أن يصطنع الدارسون مصطلح 

ووقف عنده, ولكننا نستكمل الفكرة من الدكتور  وهذا ما أشار إليه الدكتور عّلوش
مة يف اجلملة من لبيان ما للك«: اللته األخريةواإلعراُب يف د«: املخزومي, حيث يقول

وظيفة لغوية, أو قيمة نحوية, ككوهنا مسنًدا إليه, أو مضاًفا إليه, أو كوهنا مفعوالً أو حاالً, 
 .)٣(»أو غري ذلك من الوظائف التي تؤدهيا الكلمة يف ثنايا اجلملة

. ه٦٩تويف سنة . له شعر يف ديوان صغري. وهو أول من نقط املصحف. أن قتل اإلمام عيل اإلمارة إىل                                            
/ ٢ومعجم املؤلفني . ٢٣٧ـ  ٢٣٦/ ; واألعالم ٢٣/ ٢; وبغية الوعاة ٥٨ـ  ٤٨/ ١إنباه الرواة : انظر
٢٠. 

 .٣٠ـ  ٢٩دراسة يف نظرية النحو العريب, ص .. اإلعراب والبناء  )١(
 .٣٠س, ص . م )٢(
 .٧٩ـ  ٧٨ص  )٣(
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أشار إليها  وما يؤّيد ما ذكره كل من الدكتور علوش والدكتور املخزومي نقطة
يف معرض حديثه عن تطور بعض املصطلحات النحوية,  )١(الدكتور إبراهيم السامرائي

فقد ورد قليًال يف كتاب سيبويه, ولكنه كان ) اإلعراب(أما «: , فيقول)اإلعراب(فذكر منها 
كلم من العربية, وهي جتري هذا باب جماري أواخر ال«: يصل إليه بالرشح, فقد قال مّرة

 .»عىل ثامنية جماٍر, عىل النصب واجلّر والرفع واجلزم, والفتح والكرس والضّم والوقف

فالرفع «: , فقال)اإلعراب(غري أن سيبويه استعمل هذا املصطلح للداللة عىل حرف 
ولألفعال . وحروف اإلعراب لألسامء املتمكنة. واجلّر والنصب واجلزم حلروف اإلعراب

 .)٢(»اهلمزة والتاء والياء والنون: املضارعة ألسامء الفاعلني التي يف أوائلها الزوائد األربع

 .أواخر الكلم املعربة: وحروف اإلعراب هي التي يقع عليها اإلعراب, أي

د فإعراب املضارع الرفع والنصب واجلزم, فالرفع بضمة حرف «: وقال املربِّ
 .»لنصب بفتحته, واجلزم بحذف احلركةاإلعراب, وا

: )٣(ثّم فشا هذا املصطلح لدى النحاة مع يشء من التحديد, فقد قال ابن الّرساج
واعلم أن اإلعراب عندهم إنام حّقه أن يكون لألسامء دون األفعال واحلروف, وأن «

ولد يف مدينة العامرة جنويب العراق . عّالمة باللغة, أديب وشاعر. إبراهيم أمحد راشد السامّرائي: هو )١(                                            
, وفيها أهنى دراسته االبتدائية واإلعدادية, وأهنى دراسته الثانوية ببغداد, والتحق بدار ه١٣٤١سنة 

, واشتغل مدّرًسا للعربية يف كلية ١٩٤٦ـ  ١٩٤٢) كلية الرتبية يف الوقت احلارض(املعلمني العالية 
, وأحرز الدكتوراه يف النحو املقارن واللغات السامية من جامعة السوربون عام ٤٨ـ  ٤٦امللك فيصل 

, ٨٧ـ  ٨٢, ويل التدريس باجلامعة األردنية ٨١ـ  ٥٦م, وعني مدرًسا بكلية آداب جامعة بغداد  ١٩٥٦
اختري عضًوا بمجامع . ه١٤٢٢لرتحال يف عّامن, وتويف هبا سنة , وألقى عصا ا٩٦ـ  ٨٧فجامعة صنعاء 

وكان يتقن الفرنسية واإلنكليزية, وكان . اللغة العربية بدمشق والقاهرة وعّامن واملجمع العلمي اهلندي
) التطور اللغوي التارخيي(و) األب أنستاس الكرميل وآراؤه اللغوية: (ألف. عارًفا بالرتكية والفارسية

النحو (و) الفعل زمانه وأبنيته(و) حديث السنني(و) ة للمعاجم العربية من األلفاظ العباسيةالتكمل(و
 .١١ـ  ١٠/ ٣ذيل األعالم : انظر. وغريها) دراسات يف اللغتني الرسيانية والعربية(و) العريب نقد وبناء

 .١٣/ ١الكتاب  )٢(
د سنا, مع ذكاء  .حممد بن الرسي الغدادي النحوي, أبو بكر بن الّرساج: هو )٣( كان أحدث أصحاب املربِّ

ما : ويقال. وفطنة, وكان املربد يقربه, فقرأ عليه كتاب سيبويه, خالف أصول البرصيني يف مسائل كثرية
أخذ عنه أبو القاسم الزّجاجي, والسريايف, . زال النحو جمنوًنا حتى عّقله ابن الّرساج بأصوله

األصول الكبري; ومجل األصول; املوجز; : له من الكتب. ٣١٦ة تويف شابا سن. والفاريس, والرماين
 .١٠٤ـ  ١٠٣/ ١; وبغية الوعاة ١٥٠ـ  ١٤٥/ ٣إنباه الرواة : انظر. رشح سيبويه; اجلمل, وغريها
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ناء الذي وقع يف األسامء السكون والبناء حقهام أن يكونا لكل فعل أو حرف, وأن الب
 .)١(»عارض فيها لعّلة, وأن اإلعراب الذي دخل األفعال املستقبلة إنام دخل فيها لعلة

 .وقد وجدنا مصطلحات الرفع والنصب واجلزم واجلرّ 

فهو لزوم آخر الكلمة رضًبا واحًدا من السكون أو احلركة, ال ليشء ) البناء(أما 
 سموه بناًء ملا لزم خًربا واحًدا, فلم يتغري اإلعراب أحدث ذلك من العوامل, وكأهنم إنام

 .)٢(»من حيث كان البناء الزًما موقعه ال يزول من مكان إىل غريه
) اإلعراب(ولنخرج مما سبق بنتيجة واضحة, نرّتب هنا املراحل التي مرت هبا كلمة 

 :إن اإلعراب مرَّ باملراحل التالية: يف معانيها االصطالحية, فنقول
جودة النطق وظهور خمارج الكالم, واخللّو من : , وهوعراب بمعناه اللغوياإل .١

وكان ذلك يف العرص اجلاهيل وأوائل العرص . عيوب املنطق وعثرات اللسان
 .اإلسالمي

, إذ أصبح ذا مدلول نحوي خاص ال اإلعراب بمعناه االصطالحي البدائي .٢
عراب بمعنى ضبط فأصبح اإل. يتجاوز احلركات التي تلحق بأواخر األلفاظ

وقد ظهر هذا املعنى بعدما تصدى أبو . آخر الكلمة عىل الوجه العريب الصحيح
لنقط القرآن, حيث تداول املجتمع اإلسالمي يف ذلك الوقت أن  األسود الدؤيل

, بمعنى أنه ضبط آخر كلامته وفق النطق العريب »القرآن أعربأبا األسود الدؤيل «
 .الصحيح, ووفق ما كان يتناقله رواة وحفظة القرآن الكريم

, إذ أصبحت تدل كلمة اإلعراب عىل ما اإلعراب بمعناه االصطالحي العلمي .٣
حيث أخذ هذا العلم بالنمو . تدل عليه كلمة النحو, وصار اإلعراب هو النحو

 ذلك والتطور عىل يد تالمذة أيب األسود الدؤيل, وبام أن املجتمع اإلسالمي يف
, بمعنى »ُيْعِرُهبا«الوقت كان يطلق عىل من يتصّدى للمحافظة عىل العربية بأنه 

أنه حيافظ عىل ضبط كلامهتا ضبًطا يتفق والنطق العريب الصحيح, أصبح اإلعراب 
الحًقا, من تقسيامت الكلمة, وأحكام كل قسم, ) النحو(يعني ما عنته كلمة 

 .٥٣ـ  ٥٢/ ١األصول يف النحو  )١(                                            
 .١٠٢ـ  ١٠١أسطورة وواقع .. املدارس النحوية  )٢(
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ر واجلزم, وأقسام اجلمل, وعالقاهتا ومسائل اإلعراب من النصب والرفع واجل
وأصبح يطلق عىل النحويني . مع بعضها, كل ذلك أصبح يطلق عليه بأنه إعراب

أن  )٢(والزجاج )١(وأجاز األخفش«: , يقول أبو حّيان األندليس)معِربون(بأهنم 
, ويعرب ابن هشام هبذا التعبري )٣(»املعربني هبا, وتبعهام مجاعة من مفعوالً ] إذ[تقع 

] إذ: أي[إنه : يقول يف ذلك املعربنيوبعض «: أيًضا, يقول يف كتابه مغني اللبيب
وهذا أنفع «: , ويف موضع آخر يقول ابن هشام)٤(»حمذوًفا) اذكر(ظرف لِـ 

 .)٥(»ظرف ملا يستقبل من الزمان: املعربنيوأرشق وأوجز من قول 
, وهي املرحلة األخرية ملعاين هذه اإلعراب بمعناه االصطالحي داخل علم النحو .٤

 املخزومي. الكلمة, وهنا أصبح اإلعراب يف داللته األخرية التي يشري إليها د
وية, أو قيمة نحوية, ككوهنا بيان ما للكلمة يف اجلملة من وظيفة لغ«: بمعنى

مسنًدا إليه, أو مضاًفا إليه, أو كوهنا مفعوالً أو حاالً, أو غري ذلك من الوظائف 
 .»التي تؤدهيا الكلمة يف ثنايا اجلملة

وما جعل اخلالف يستمر بني النحاة أهنم كانوا خيلطون بني املعنيني االصطالحيني 
 .الثاين والرابع

من حركات الضم والفتح (األثر الظاهر عىل آخر الكلمة : أنه َفَعدَّ بعُضهم اإلعراَب 
, وهو املعنى الذي يقرتب )والكرس أو السكون, أو من تغري احلروف يف العالمات الفرعية

. كان موىل بني جماشع بن دارم من أهل بلخ. األخفش األوسطسعيد بن مسعدة, أبو احلسن, : هو )١(                                            
قرأ النحو عىل سيبويه, وكان أسن منه, ومل يأخذ . سكن البرصة, وكان أجلع ال تنطبق شفتاه عىل لسانه

األوساط يف النحو; ومعاين القرآن; واملقاييس يف النحو; واالشتقاق; املسائل : صنف. عن اخلليل
ـ  ٣٦/ ٢إنباه الرواة : انظر. ه٢٢١: , وقيل٢١٥: , وقيل٢١٠تويف سنة . ذلكالكبري والصغري; وغري 

 .٤٩٨ـ  ٤٩٧/ ١; وبغية الوعاة ٤٣
كان من أهل الفضل والدين, حسن االعتقاد, . إبراهيم بن الرسي بن سهل أبو إسحاق الزجاج: هو )٢(

د. مجيل املذهب رشح (; و)معاين القرآن: (صنّف. كان خيرط الزجاج, ثم مال إىل النحو, فلزم املربِّ
األصول يف (; و)ما ينرصف وما ال ينرصف(; و)النوادر(; و)العروض(; و)القوايف(; و)أبيات سيبويه

 .٣٤٩ـ  ٣٤٧/ ١; بغية الوعاة ٢٠١ـ  ١٩٤/ ١إنباه الرواة : انظر). النحو
 .١٤٠٢/ ٣ارتشاف الرضب  )٣(
 .١١١/ ١مغني اللبيب  )٤(
 .٦٧ب اإلعراب عن قواعد اإلعرا )٥(



 ٧٣  ..........................................  اإلعراب تقسيامت: أولية وتقسيامت مفاهيم

من املرحلة الثانية التي حتول إليها اإلعراب, حيث يعني تغري احلركات عىل أواخر 
 .الكلامت

ف البعض اآلخر اإلعراب بامل عنى األخري الذي وصل إليه اإلعراب, وهو بينام عرَّ
 .التغري يف املواقع اإلعرابية للكلمة داخل اجلملة العربية

وبالطبع لن يتوّقع أن يظل النحاة عىل تعريفهم لإلعراب يف معناه الثالث, فبعد 
استقرار مصطلح ومسمى النحو عىل هذا العلم, غّطى عىل مسمى اإلعراب, فلم يبَق هذا 

 .ًال داخل اجلّو النحوياملعنى طوي

 .لذا بقي الرتّدد بني املعنيني الثاين والرابع

كام أنه لعدم وجود دراسات واستقراء وتتّبع تارخيي لكثري من املفردات واملصطلحات 
 .النحوية بقي مثل هذا اخللط داخل جو الدرس النحوي

 القول باملعنى يفيض إىل) اإلعراب(فالتتبع العلمي املستويف الستعامل النحاة لكلمة 
 .األخري لإلعراب

ذلك أن النحاة يذهبون إىل أن للجمل إعراًبا, فهناك مجل هلا مواقع إعرابية ـ كام 
ـ, واجلمل ال تظهر عليها احلركات, فكيف نقول ) اإلعراب املحيل: (سنفصله حتت عنوان

حتى من اجلهة  باألثر الظاهر أو املقّدر, واجلملة ال يمكن ظهور احلركة اإلعرابية عليها
 .التقديرية, ذلك ألهنا غري قابلة لظهور احلركة اإلعرابية

٣Kאא 

, )دالئل اإلعراب(من املسائل املهمة التي تعرض لبحثها النحاة قديًام وحديًثا مسألة 
حيث أكدوا عىل وجود رابط بني هذه العالمات ـ التي هي عالمات لإلعراب ـ عىل معاٍن 

, فقالوا بأن الضمة َعَلٌم لإلسناد, والكرسة َعَلم لإلضافة, والفتحة َعَلم عىل عاّمة جتمعها
 .كون املنصوب فضلة يف اجلملة
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وإنام يدخل «: أول من بحث هذه املسألة, يقول يف اإليضاح وربام يكون الزجاجي
ليشء من الكالم الذي ليس بمعرب ومع هذا فقد رأينا ا. اإلعراب ملعاٍن تعتور هذه األشياء

 .)١(»قريًبا من معربه كثرة

إن األسامء ملا كانت تعتورها املعاين, فتكون فاعلة ومفعولة «: ويف موضع آخر يقول
ومضافة ومضاًفا إليها, ومل تكن صورها وأبنيتها أدلة عىل هذه املعاين بل كانت مشرتكة, 

وكذلك سائر املعاين, جعلوا هذه ... اين, جعلت حركات اإلعراب فيها تنبِئ عن هذه املع
احلركات دالئل عليها ليّتسعوا يف كالمهم, ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو املفعول عند 

 .)٢(»احلاجة إىل تقّدمه, وتكون احلركات دالة عىل املعاين

ل أال ترى أن القائ. اإلعراب هو الفارق بني املعاين«: ويف هذا املعنى يقول ابن فارس
مل يفرق بني التعجب واالستفهام والذّم إالَّ باإلعراب? وكذلك ) ما أحسن زيد: (إذا قال
وما أشبه ذلك ) َوْجٌه ُحرٌّ وْجُهَك (و) َوجُه ُحرٍّ َوْجُهَك (و) رضب أخوك أخانا: (إذا قال

 .)٣(»من الكالم املشتبه

يف رشحه عىل الكافية معنى كل عالمة, فيقول يف  وحيّدد ريض الدين اإلسرتاباذي
عالمتها, واألَْوَىل ـ كام بينَّا ـ : , أي)الرفع َعَلم الفاعلية: (قوله«: رشحه كالم ابن احلاجب

 .الرفع َعَلم كون االسم عمدة الكالم, وال يكون يف غري الُعَمد: أن يقال

, ثم يدخل يف الُعَمد, تشبيًها بالفضالت ـ كام مىض والنصب َعَلم الفضلية يف األصل
الرفع يف األصل علم الفاعلية, والنصب علم املفعولية, ثم يكونان : ـ, وعىل قول املصنف

 .فيام يشاهبهام

غالم (كون االسم مضاًفا إليه معنًى أو لفًظا, كام يف : وأما اجلّر فعلم اإلضافة, أي
 .)٤(»)الوجهِ حسُن (و) زيدٍ 

 .٦٧اإليضاح, ص  )١(                                            
 .٧٠ـ  ٦٩س, ص . م )٢(
 .٦٦ـ  ٦٥الصاحبي يف فقه اللغة   )٣(
 .٦٣ـ  ٦٢/ ١رشح الكافية  )٤(
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مدلول إعراب االسم ما «: يف رشح التسهيل, يقول ملعنى الذي يذكره ابُن مالكوهو ا
وهي مبتدأ أو خرب أو فاعل أو نائبه أو شبيه . هو به عمدة أو فضلة أو بينهام, فالرفع للعمدة

 ...به لفًظا, 

أو مشبه مفعول مطلق أو مقيد أو مستثنى أو حال أو متييز : والنصب للفضلة, وهي
 .باملفعول به

 .)١(»واجلّر ملا بني العمدة والفضلة, وهو املضاف إليه

, فإنه عاب عليهم )٢(إال قطرًبا«وهذه املسألة من املسائل التي أمجع عليها النحاة 
مل يعرب الكالم للداللة عىل املعاين, والفرق بني بعضها : هذا االعتالل, وقال] النحويني[
عض, ألنا نجد يف كالمهم أسامء متفقة يف اإلعراب خمتلفة يف املعاين, وأسامء خمتلفة وب

لعل زيًدا (و) إن زيًدا أخوك(اإلعراب متفقة املعاين, فمام اتفق إعرابه واختلف معناه قولك 
ومما اختلف إعرابه واتفق معناه . اتفق إعرابه واختلف معناه). كأن زيًدا أخوك(و) أخوك
ما رأيته منذ : (ومثله. اختلف إعرابه واتفق معناه). ما زيد قائم(و) زيٌد قائًام ما : (قولك
 .)٣(»)ال ماٌل عندك(و) ال ماَل عندك(, وَ )منذ يومان(و) يومني

رأيه هذا, ومل يأخذ مداه من االنتشار يف كتب  وقد رّد كثري من النحويني عىل قطرب
ا من ارتباط العالمة اإلعرابية باملعنى النحوي الذي تبنّاه معظم النحو يف قبال ما كان رائجً 

 .النحويني

يف دالئل اإلعراب يف هذا العرص الدكتور إبراهيم أنيس يف كتابه  وقد تبنى رأي قطرب
, بل ذهب بعيًدا حينام أنكر وجود اإلعراب يف اللغة العربية القديمة, وأن )من أرسار اللغة(

 .)٤(ما يتناقله النحاة ما هو إال من ابتكارهم

 .٢٦٥ـ  ٢٦٤/ ١رشح التسهيل   )١(                                            
الزَم سيبويه, وكان يذلج إليه, فإذا خرج . حممد بن املستنري, أبو عيل النحوي, املعروف بقطرب: هو )٢(

: له من التصانيف. أخذ عن عيسى بن عمر. , فلقب به!ما أنت إال قطرب ليل: هرآه عىل بابه, فقال ل
إنباه الرواة : انظر. املثلث; والنوادر; والصفات; واألصوات; والعلل يف النحو; واألضداد, وغريها

 .٢١١ـ  ٢١٠/ ١; وبغية الوعاة ٢٢٠ـ  ٢١٩/ ٣
 .٧٠اإليضاح يف علل النحو, الزجاجي  )٣(
 .٢٣٢ـ  ١٦٧ار اللغة, الدكتور إبراهيم أنيس, من أرس: انظر )٤(
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للهجمة نفسها  وكام رّد النحاة قديًام وحديًثا عىل رأي قطرب, تعرض الدكتور أنيس
 :من قبل النحاة املحدثني, وقد رّد عليه كثريون, منهم

 .١٢٤ـ  ١٢١, ص )فقه اللغة املقارن(يف كتابه  الدكتور إبراهيم السامرائي − 
ـ رسالة دكتوراه ـ, ص ) مدرسة الكوفة(يف كتابه  الدكتور مهدي املخزومي − 

 .٢٥٦ـ  ٢٤٩
ـ  ٣٧٣, ص )فصول يف فقه العربية(يف كتابه  الدكتور رمضان عبد التواب − 

٣٩٥. 
وما  ١٢٦, ص )دراسات يف فقه اللغة(يف كتابه  ر صبحي الصالحالدكتو − 

 .بعدها
ـ  ٣٤٠, )فقه اللغة مناهله ومسائله(يف كتابه  الدكتور حممد أسعد النادري − 

٣٤٦. 

يف  )١(راهيم مصطفىاألستاذ إب) أن لإلعراب دالالت حمّددة(وممن اهتّم هبذه املسألة 
, حيث بنى نظريته عىل هذا األساس, وذلك رغبة منه يف وضع )إحياء النحو(كتابه القيِّم 

 .قواعد النحو بشكل ميّرس ودون تفصيالت كثرية

والكرسة ) علم اإلسناد(الضمة : ولكنه عدَّ العالمتني اللتني هلام معنى نحوي مها
 ., بينام عّد الفتحة عالمة إعرابية ال حتمل معنًى نحويا)فةعلم اإلضا(

نقد .. يف النحو العريب : (يف كتابيه وتابعه عىل ذلك تلميذه الدكتور املخزومي
 ).قضايا نحوية(و) وتوجيه

دراسات يف (يف كتابه  وقد ناقش هذه اآلراء مجيًعا الدكتور عبد اهلادي الفضيل
 .ـ, فمن أراد االستزادة فلرياجعه ٩٨ـ  ٥٥ـ ص ) اإلعراب

عامل بالنحو, من أعضاء جممع اللغة العربية يف القاهرة, ابتدأ ): ه١٣٨٢ـ  ١٣٠٥(إبراهيم مصطفى  )١(                                            
دراسته يف األزهر, وخترج بدار العلوم, وعمل مدّرًسا فأستاًذا لألدب العريب يف جامعة اإلسكندرية, 

وشارك يف تأليف . وفيه آراء قامت حوهلا ضّجة كبرية) إحياء النحو: (نفص. فعميًدا لكلية دار العلوم
/ ١األعالم : انظر. للزجاج) إعراب القرآن(ال بن جني و) رس صناعة اإلعراب(عّدة كتب, ويف حتقيق 

  .٧٢/ ١; ومعجم املؤلفني ٧٤
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وال أظن أننا يف حاجة للتعرُّض كثًريا هلذه النقطة سوى اإلشارة إىل أن الدكتور 
استفادا من هذه املسألة يف تعريفهام لإلعراب, وحتديد  ـ ـ وتاله الدكتور الفضيل املخزومي

حيث ذهبا إىل أن القسم الوحيد للكلمة الذي . أيٍّ من أقسام الكلمة معرب وأيٍّ منها مبني
يتحّمل معاين اإلسناد أو اإلضافة أو الفضلة هو االسم, بينام الفعل أو احلرف ال يتحمالن 

عاين, مستدّلني بذلك عىل بنائهام وإعراب االسم بجميع بأقسامهام وتنوعاهتام أيا من هذه امل
 .أنواعه, لتحّمله ـ بأقسامه ـ هذه املعاين

وهذه «: رصًحيا يف استفادته هذا املعنى من هذه النقطة, يقول وقد كان املخزومي
عليها بالضمة والكرسة إنام  أو القيم النحوية املدلول] اإلسناد واإلضافة[املعاين اإلعرابية 

أما األفعال فال تؤدي إحدى هذه الوظائف, وال تعرب عن معنى . تكون يف األسامء وحدها
من املعاين اإلعرابية املعروفة, فال يكون الفعل مسنًدا إليه, وال مضاًفا إليه, أعني أن 

 .عال وال األدواتالكلامت التي تتغري أواخرها بتغري القيم النحوية, هي األسامء ال األف

: املعرب واملبني, واملعرب: ويف ضوء هذا نستطيع أن نقسم الكلامت قسمني رئيسني
 .)١(»أما املبني فهو الفعل واإلشارة واألداة. هو االسم

ويالحظ عىل هذا «): دراسات يف اإلعراب(فيقول يف كتابه  أما الدكتور الفضيل
لمواد النحوية عىل مفهومي أو بايب املعرب واملبني أنه ال يلتقي واملقياس الذي التوزيع ل

اختذوه أساًسا يف التقسيم وهو اعتبارهم الكلمة املعربة هي ما تعاقبت عليها املعاين النحوية 
من فاعلية ومفعولية ووصفية وما إليها, وتقابلها الكلمة املبنية, وهي التي ال تتعاقب عليها 

 . النحويةاملعاين

وذلك ألنا نرى أن األفعال التي قالوا بإعراهبا ـ مضارعة عىل رأي اجلميع, أو 
مضارعة وأوامر عىل رأي الكوفيني ـ ال تتعاقب عليها املعاين النحوية, وبعكسها األسامء, 

 ...اة تتعاقب عليها املعاين النحوية, فإننا نراها مجيعها حتى ما عّد منها مبنيا يف رأي النح

 :ويف ضوء املقياس النحوي املشار إليه نقول

 .معربة ومبنية: تنقسم الكلمة إىل قسمني

 .٦٩ـ  ٦٨نقد وتوجيه, ص .. يف النحو العريب  )١(                                            
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 .التي ختتلف عليها املعاين النحوية: والكلمة املعربة هي .١
 .التي ال ختتلف عليها املعاين النحوية: والكلمة املبنية هي .٢

 :ويتم توزيع املواد النحوية عىل أساٍس من هذين التعريفني كالتايل

 .ألسامء كلها معربة, الختالف املعاين النحوية عليهاا − 
 .األفعال كلها مبنية لعدم اختالف املعاين النحوية عليها − 
احلروف كلها مبنية لعدم اختالف املعاين النحوية عليها, والتفاق اجلميع  − 

 .)١(»عىل بنائها

٤Kאא 

 :ن لإلعراب تقسيمنيمن خالل تتبعي ـ فيام بني يديَّ من مصادر ـ وجدُت أ

 .وحميل) أو مقدر(وتقديري ) أو ظاهر(لفظي  − 
 .نظري وتعليمي وتطبيقي − 

وألن التقسيم األول هو التقسيم املشهور واملتعارف لإلعراب, ستكون وقفتنا األوىل 
 :معه

אאW 

قسمون الكلمة إىل كلامت عالمات اإلعراب تظهر عادًة عىل آخر الكلمة, والنحاة ي
صحيحة اآلخر ومعتلة اآلخر, فام كان منها صحيًحا ظهرت عليه عالمات اإلعراب, وما 

 .كان منها معتال قدرت بعض حركات اإلعراب عليها

, وهو حرف صحيح, فهذه الكلمة تظهر )الدال: (آخر حرٍف فيها هو) حممد(فكلمة 
) حممدٍ (يف النصب, و) حممًدا(يف الرفع, و) مدٌّ حم: (عليها عالمات اإلعراب الثالث, فيقال

 .يف اجلرّ 

 .١٢١ـ  ١٢٠ص  )١(                                            
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, وهو من حروف العلة, وال تظهر )األلف(آخر حرف فيها ) مصطفى(بينام كلمة 
ظاهر أو ) حممد(عليه مجيع حركات اإلعراب, بل تقّدر, ولذلك يكون اإلعراب يف 

 ).أو تقديري(مقّدر ) مصطفى(, بينام يف )لفظي(

ما عدا (يكون االسم مبنيا كأسامء اإلشارة أو األسامء املوصولة ويف بعض األحيان 
أو الضامئر, فهذه ال يظهر عليها تغيري يف آخرها, ولكنها تقع يف ) املثنى من هذين النوعني

) يف حمل رفع أو نصب أو جرّ (اجلمل مواقع إعرابية, ويعرب النحاة ـ يف إعراهبم هلا ـ بقوهلم 
 .يبتعريًفا ملوقعها اإلعرا

اسم إشارة مبني ): ذا(اهلاء للتنبيه, و): هذا(يعرب اسم اإلشارة ) هذا أخوك(فجملة 
 .يف حمل رفع مبتدأعىل السكون 

اسم إشارة مبني عىل ): ذا(اهلاء للتنبيه, و): هذا(, يعرب )رفعُت هذا القلم: (ومجلة
 .به يف حمل نصب مفعوالً السكون 

اسم إشارة ): ذه(اهلاء للتنبيه, و): هذه(ب , تعر)وقعُت عىل هذه السّجادة: (ومجلة
 .يف حمل جّر بحرف اجلرمبني عىل الكرس 

ان باملفردات, بينام اإلعراب املحّيل ) اللفظي والتقديري(واإلعرابان األوالن  خاصَّ
األعداد املركبة من أحد عرش : يشمل باإلضافة إىل املفردات بعض الرتكيبات النحوية, مثل

ا مزجيا, وكذلك أشباه اجلمل بنوعيها الظرف واجلار سامء املركبة تركيبً األتسعة عرش و إىل
 .واملجرور, واجلمل

والنحاة بحثوا اإلعراب املقّدر كثًريا, وبخاّصة عند بحثهم إلعراب االسم املنقوص 
 .يف قبال إعراب االسم الصحيح) املعتل(واملقصور 

راب, أو بمسمى اإلعراب التقديري ولكنهم مل يفردوا باًبا خاصا بمسمى أنواع اإلع
 .عرًضا) اللفظي والتقديري(أو اللفظي, يتعرضون هلام 

أما اإلعراب املحيل فإنه مل يكن يذكر يف املتون النحوية يف عرض استعراضهم ألنواع 
عراب أول من ذكره يف عرض اإل) ه٧٤٥ت ( اإلعراب أبًدا, ولعل أبا حيان األندليس
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التذييل والتكميل يف رشح (اللفظي والتقديري, وذلك يف رشحه لتسهيل ابن مالك 
 :اإلعراب: وقال بعض أصحابنا«: , يقول)التسهيل

 .ملفوظ .١
ر .٢  .املَْلَهى; ألن األلف منقلبة عن ياء متحّركة: , نحوومقدَّ
اب ; ألن ألفهام مل تنقلبا عن يشء, فاإلعر)١(وَأْرَطىُحْبَىل : , نحوويومنْ  .٣

; ألن تقدير احلركة يؤول إىل اجتامع حركتني, )غالمي(وكذلك . فيهام منوي
 .وال يصح, فاإلعراب منوي ال مقّدر

 ).هذا: (, وهو يف موضع االسم املبني, نحو]حميلِّ [ ومعتَرب  .٤

 .)٢(»ملفوظ ومقّدر ومنوي ومعترب: فإًذا اإلعراب

أعاله ـ يفّرق بني الكلمة التي كان من املفرتض أن تظهر عليها  ـ كام يشري وأبو حّيان
العالمة اإلعرابية, ولكنها ـ بفعل التغيريات الرصفية ـ مل تظهر عليها وبني الكلمة التي هي 
ًرا, بينام الثانية  من األساس ال تظهر عليها احلركة اإلعرابية, فاألُوىل تعرب إعراًبا مقدَّ

 .تعرب إعراًبا منويا

 .وسمى اإلعراب املحّيل إعراًبا معتًربا

ولكن التفريق الذي راعاه أبو حّيان جتاوزه معظم النحاة, ومل يستقر يف الدرس 
, )مهع اهلوامع(النحوي إال قليًال, فنجد جالل الدين السيوطي يشري إليه ملاًما يف كتابه 

 :بعضهم إىل] اإلعراب[وقسمه «: فيقول

 .ظاهر .١
 .ومقدر .٢
 .ومنوي .٣

: انظر. ألرطى شجرة منبتها الرمال, هلا عروق, يدبغ هبا أساقي اللبن, فيطيب طعمه فيهاا: أرطى )١(                                            
 ).أرطى(هتذيب اللغة لألزهري ومعجم الصحاح للجوهري, مادة 

 .١٩٩/ ١التذييل والتكميل  )٢(
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 ).َمْلَهى: (املقّدر بام ألفه منقلبة عن ياء مقّدرة, نحووخّص 

 ).َأْرَطى(و) ُحْبَىل : (واملنوي بام ألفه غري منقلبة عن يشء, نحو

 ).غالمي(وبغري األلف كـ 

  .لفظي, وتقديري هو املشهور: وكذلك تقسيم التغيري إىل

ع االسم وُفرسِّ املحيل بموض. لفظي وتقديري وحمّيل  :وقسمه بعضهم إىل ثالثة
 .)١(»املبني

وهذا التقسيم األخري الذي ذكره السيوطي هو املتعارف واملشهور يف كتب النحاة, 
 .املتأخرة منها خاّصة

يف كشافه خيتلف تقسيمه لإلعراب قليًال عن هذا التقسيم الثالثي, حيث  والتهانوي
 يتصف به اللفظ إذا مل يكن معرًبا, لكن فاملحّيل «: قسم اإلعراب إىل حميل وغري حميل, يقول

: مرفوع حمال, ومعناه) جاء هؤالءِ : (ـ مثًال ـ يف قولك) هؤالء(وقع يف موضع املعرب, َفـ 
 ...أنه يف حملٍّ لو كان ثمَة معرب لكان مرفوًعا, ال أنه مرفوع حقيقة 

يري, وهو إما لفظي ـ وهو الذي يتلفظ به, كرفع زيد ـ, وإما تقد: وغري املحيل
ر فيه اإلعراب, بأن يمتنع ظهوره يف لفظه, وذلك بأالَّ  بخالفه, ويكون يف املعرب الذي تعذَّ

 .)٢(»يكون احلرف األخري قابًال للحركة اإلعرابية

 )الظاهر(اإلعراب اللفظي ] أ[

وهو الذي تظهر عالمات اإلعراب عىل آخر الكلامت فيه, وحركات اإلعراب تظهر 
اآلخر, أو كان آخرها ياء أو واو قبلهام ساكن, يقول يف هذا أبو عيل  عىل الكلمة صحيحة

فإذا سكن ما قبل الواو والياء َجَرَيا جمرى الصحيح يف تعاقب احلركات عليهام «: )٣(الفاريس
 .٤٣ـ  ٤٢/ ١ )١(                                            

 .٢٣٣/ ١كشاف اصطالح الفنون والعلوم  )٢(
ولد يف فسا . أحد األئمة يف علم العربية. الفاريس األصل, أبو عيلاحلسن بن أمحد بن عبد الغفار : هو )٣(

وقدم حلب سنة . , وجتول يف كثري من البلدانه٣٠٧, ودخل بغداد سنة ه٢٨٨سنة ) من أعامل فارس(
= 
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فيهام  واملدغم). َحْقوٍ (و) َغْزوٍ (و) نِْحٌي (و) َظْبٌي : (اعتقاهبا عىل الصحيح, وذلك قولك
; ألن )َمْغُزوّ (و) عدوّ (و) عتوّ (, و)مرمّي (و) مرّيض (و) ويلّ (و) كرّيس : (كذلك, نحو

) مغزوّ (و) عتوّ (, والواو يف )مرمي(و) كريس(املدغم يكون ساكنًا, فسكون الياء األوىل يف 
 .)١(»)غْزو(والزاي يف ) ظبي(كسكون الياء يف 

ويقع «: يف قواعده هذه الكلامت بأشباه الصحيح, يقول وقد سّمى أمحد اهلاشمي
 ).يكُتُب خليٌل : (يف الصحيح اآلخر, نحو] اإلعراب الظاهر[

) َدْلو(ما كان خمتوًما بواٍو أو ياٍء ساكن ما قبلهام, َكـ : ويف شبه الصحيح ـ وهو
 .)٢(»ـ فإن اإلعراب يف كل ذلك ظاهر) ظْبي(و

أحد «: معجم اخلليل ملصطلحات النحو العريب بأنه )اإلعراب اللفظي(وقد عرفه 
أقسام اإلعراب, حيث تكون عالمة اإلعراب أو البناء ظاهرة يف احلرف األخري من الكلمة 

 .)٣(»)صنَع النّحاُت متثاالً : (املعربة أو املبنية غري املعتّلة اآلخر, نحو

ر(اإلعراب التقديري ] ب[  )املقدَّ

فه معجم اخلليل بأنه أحد أقسام اإلعراب, حيث ال تكون عالمة اإلعراب أو «: عرَّ
البناء ظاهرة يف احلرف األخري من الكلمة املعربة أو املبنية, وإنام مقّدرة; ألهنا غري ملحوظة, 

 .)٤(»)لن ينسى القايض قصتي: (نحو

, فأقام مدة عند سيف الدولة, وعاد إىل فارس, فصحب عضد الدولة ابن بويه, وتقّدم عنده, ه٣٤١                                            
عاد إىل بغداد وأقام هبا إىل أن تويف . يف قواعد العربية) اإليضاح(تاب فعلمه النحو, وصنف له ك

املسائل (و) املسائل العسكريات(و) املسائل احللبيات(و) التذكرة يف علوم العربية: (له. ه٣٧٧
ـ  ٣٠٨/ ١إنباه الرواة : انظر. وغريها) العوامل يف النحو(و) املسائل البغداديات(و) الشريازيات

 .٥٣٥/ ١; ومعجم املؤلفني ١٨٠ـ  ١٧٩/ ٢; واألعالم ٤٢٠ـ  ٤١٩/ ١الوعاة ; وبغية ٣١٠
 .١٧/ ١اإليضاح العضدي  )١(
 .٦٨ـ  ٦٧القواعد األساسية  )٢(
معجم مصطلحات النحو العريب, الدكتور جورج مرتي عبد املسيح وهاين جورج تابري, .. اخلليل  )٣(

 ).إعراب(, ماّدة ٩١ـ  ٩٠
 .٨٩س, ص . م )٤(
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ا مل تذكر فيه العالمة عىل آخر م«: يف خمترصه النحوي بأنه بينام عّرفه الدكتور الفضيل
ر كأهنا مذكورة  .)١(»املعرب لسبب مانع, وُتنَوى وتقدَّ

ما ال تظهر فيه العالمة : هو«: ويف دراساته يف اإلعراب عرفه بتفصيل أكثر, فقال هناك
 :اإلعرابية عىل الكلمة املعربة, إما لسبب

ر ظهورها, −   تعذُّ
 أو لثقل هبا, − 
 ركة املناسبة فتعذر لذلك,أو الشتغال آخر الكلمة باحل − 

 .)٢(»وتعد كأهنا ظاهرة

 (*)ـ حاالت اإلعراب التقديري

 :تقدر حركات اإلعراب يف عّدة حاالت يذكرها النحاة, وهي كالتايل

إذا كانت الكلمة معتّلة اآلخر, بمعنى أهنا ختمت بألف أو ياء ساكنة مكسور ما ) أ
 .قبلها أو واو ساكنة مضموم ما قبلها

) مصطفى: (تقدر مجيعها فيام ختم بألف, فال تظهر عىل كلامت مثلواحلركات 
من ) يسعى(و) يرىض(و) خيشى(من األسامء, و) ليىل(و) زكريا(و) مرتىض(و) حييى(و

 .األفعال

) يدعو: (وكذلك ال تظهر كل من الضمة والكرسة عىل ما ختم بواو أو ياء, مثل
من األفعال, وكذلك ال تظهر ) يفيض(و) يقيض(و) يرمي(و) يغزو(و) ينمو(و) يرجو(و

 ., وغريها من األسامء)الراجي(و) الرامي(و) الساعي(و) الداعي(و) القايض(عىل آخر 

 .٣٠ترص النحو خم )١(                                            
 .١١٥دراسات يف اإلعراب  )٢(

معظم املصادر النحوية, ذلك ألن  و احلال يفكام ه) أسباب اإلعراب التقديري(مل أفضل استعامل كلمة  (*)
 . أسباب ونتائج, بل حاالت وظواهر لغوية تواضع عليها مستعملو اللغة اللغة ال تقوم عىل
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 .بينام تظهر الفتحة عىل آخر هذه الكلامت خلفتها ـ كام يعلِّل النحويون

ر: (ويمنع من ظهور حركات اإلعراب فيام ختم بألف , حيث يتعّذر عىل )التعذُّ
 .احلركة عىل حرف األلف املتحّدث نطق

, حيث يستثقل )الثقل: (بينام يمنع من ظهور الضمة والكرسة عىل الياء والواو
ث نطقهام وال يتعّذر عليه ذلك  .املتحدِّ

, حيث تقّدر مجيع احلركات, ملناسبة )كتايب: (االسم املضاف إىل ياء املتكّلم, مثل) ب
 .كرس احلرف ما قبل الياء

, أو مجلة حمكية يف )ملكان أو شخص أو كتاب(واء كان علًام اجلملة املحكية, س) ج
عىل حاله ملتزًما حركته األوىل قبل الَعَلِمية يف مجيع تلك «درج الكالم, حيث يظل املحكي 

مبتدأ ) ...: فتح اهللا(فالَعَلم ) ... فتح اهللاِ نشيط: (تقول... احلاالت, مهام تغريت اجلمل 
 .)١(»ة عىل آخره للحكايةمرفوع, وعالمة رفعه ضمة مقّدر

كالوقف واإلدغام والتخفيف واإلتباع ]: لإلعراب التقديري[وهناك أسباب أخرى «
ال تعرب : لكن من باب التيسري.. والتخلُّص من التقاء الساكنني والرضورة الشعرية 

جاء : (بحركات مقّدرة, وإنام تعرب بحركاهتا األصلية, ويذكر سبب عدم ظهورها, نحو
َن للوقف): حممدْ (فيقال يف إعراب  ,)حممدْ   .)٢(»فاعل مرفوع بالضمة, وقد ُسكِّ

 اإلعراب املحكي[*] 

ت اإلعراب املحكي قسًام منفرًدا يف قبالة  بعض املصادر اللغوية والنحوية َعدَّ
: فه, يقول يف كشااإلعراب اللفظي والتقديري واملحّيل, ومن هؤالء حممد عيل التهانوي

 ...اإلعراب إما حميل أو غري حميل «

 ..., وإما تقديري ...وغري املحّيل إما لفظي 

 .٢٧٨/ ١النحو الوايف, عباس حسن  )١(                                            
 .٨٩معجم مصطلحات النحو العريب  .. اخلليل  )٢(
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أو مفرًدا, ) تأبط رشا: (ومن اإلعراب ما هو حمكي, سواء كان مجلة منقولة, نحو
 .)١(»َعَلًام لشخص) مررُت بزيدٍ (باجلّر من ) زيدٍ : (كقولنا

أكثر وضوًحا يف هذه املسالة, حيث َعدَّ اإلعراب بأنه  وقد كان الدكتور مجيل عّلوش
ال جيري عىل نسق واحد, وال ينحرص يف أصل واحد, فهو جيري عىل حاالت ورشوط «

أن اإلعراب قد يقع عىل : وتوضيح ذلك. ختتلف من موقع إىل آخر ومن كلمة إىل أخرى
كذلك عىل الكلمة املعربة كام يقع  الكلمة الصحيحة كام يقع عىل الكلمة املعتّلة, وقد يقع

وعىل هذا األساس . هذا عالوة عىل أنه قد يتناول لفظ الكلمة ال معناها. عىل الكلمة املبنية
 :األربعة التالية: يمكننا أن نعّدد من أقسام اإلعراب

 .اإلعراب اللفظي − 
 .اإلعراب التقديري − 
 .اإلعراب املحّيل  − 
 .)٢(»اإلعراب املحكي − 

 املضاف إىل ياء املتكّلم إعراب االسم[*] 

من حاالت تقدير اإلعراب يف الكلمة إضافتها إىل ياء املتكّلم, وهذا ما هو متعارف 
ينقل أن مذهب النحاة  عليه, ولكن الريض اإلسرتاباذي يف رشحه عىل كافية ابن احلاجب

, وأن املصنّف ـ »فته إىل املبنّي مبني إلضا«ـ املضاف إىل ياء املتكّلم ـ أنه ) غالمي(يف نحو 
 .)٣(أي ابن احلاجب ـ خالف هذا املذهب املشهور ـ حسب اإلسرتاباذي ـ وأّيده يف ذلك

, الذي ذكره يف أماليه, يقول )ه٥٤٢ت ( )٤(وقد اشتهر هذا الرأي عن ابن الشجري
هنم لو أعربوه مل تسلم الياء مع الضم إنام وجب بناء ما قبل ياء املتكّلم عىل الكرسة; أل«: فيها

 ...والفتح 
 .٢٣٣/ ١كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  )١(                                            

 .١٦٠اإلعراب والبناء  )٢(
 .٨٦/ ١رشح الكافية للريض, : انظر )٣(
من أئمة العلم : هبة اهللا بن عيل بن حممد احلسني, أبو السعادات, الرشيف, املعروف بابن الشجري: هو )٤(

كان نقيب . ـ ببغداده ٥٤٢ـ ووفاته ـ سنة ه ٤٥٠مولده ـ سنة . وأحوال العرب باللغة واألدب
= 
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عىل الكرسة يف ) كتاب اخلصائص(يف كتابه الذي سّامه  حكم أبو الفتح عثامن بن جنّي
ونحوه بأهنا ال حركة إعراب وال حركة بناء, وإنام حكم بذلك ألن االسم الذي ) غالمي(

 .تضّمن معناه اتصلت به الياء مل يشبه احلرف, وال

 , و)القومُ  ِج مل خير: (إن هذه احلركة حركة بناء كحركة بناء الساكنني يف نحو: وأقول
  .وإن كانت كل كلمة معربة ,)١(﴾َيتَِّخِذ اُملْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياء ّال ﴿

 .)٢(»حركة بناء: إن كل حركة مل حتدث عن عامل: أقولو

ولكن هذا الرأي مل يستقّر كثًريا, بل َعدَّ أكثر النحويني هذه احلركة حركة ملناسبة الياء, 
 .وقدروا احلركة اإلعرابية عىل آخر الكلمة املضافة إىل الياء

 اإلعراب املحّيل ] ج[

حيث يكون التغري الذي حيدثه  أحد أقسام اإلعراب,«: عرفه معجم اخلليل بأنه
): هذا(, )هذا أيب: (العامل ـ يف الكلمة املعربة أو املبنية ـ اعتباريا, ال ظاهًرا وال مقّدًرا, نحو

 .)٣(»مبني يف حمل نصب اسم إن): هذا(, )إن هذا العامَل نشيطٌ . (مبني يف حمل رفع مبتدأ

ـ كام سبق أن ) اإلعراب املعترب(يف رشح التسهيل بِـ  وقد سّامه أبو حّيان األندليس
 .)٤(أرشنا

اإلعراب املحيل بتعريف قريب لتعريف معجم اخلليل,  ويعّرف عبد القادر مايو
إعراب اعتباري للمبنيات, فيقال عن الكلمة املبنية أهنا مبنية عىل ما هو عليه : هو«: يقول

 .)٥(»خرها, يف حمّل رفع أو نصب أو جّر أو جزمآ
, )ما اتفق لفظه واختلف معناه(و) احلامسة(جملًسا, و ٨٤أماله يف ) األمايل: (من كتبه. الطالبيني بالكرخ                                            

; ٢٧١/ ٢; وبغية الوعاة ٣٥٧ـ  ٣٥٦/ ٣إنباه الرواة : انظر. البن جني, وغريها) رشح اللمع(و
 .٥٨/ ٤; ومعجم املؤلفني ٧٤/ ٨ألعالم, وا

 .٢٨: آل عمران )١(
 .٤ـ  ٣/ ١أمايل ابن الشجري  )٢(
 .٩١معجم اخلليل,  )٣(
 .١٩٩/ ١التذييل والتكميل أليب حيان,  )٤(
 .٢٤٥القانون يف النحو العريب,   )٥(
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 .)١(»...الذي يقع يف املبنيات التي تقّدم ذكرها : هو«: ويعّرفه اهلاشمي بقوله

ما ال تكون العالقة التي يقتضيها العامل «: فقد عرفه بأنه أما الدكتور حممد الدايل
منصبا عىل جمموع الكلمة أو اجلملة ال عىل حرف ظاهرة وال مقّدرة, ويكون اإلعراب 

 .)٢(»اإلعراب

ضمن عنوان مستقل, سنؤجل التعّرض ملواضعه ) اإلعراب املحيل(وألننا سنبحث 
 .وأقسامه هناك, ونكتفي هنا باإلشارة إىل هذه التعريفات التي ذكرناها أعاله فقط

 مآخذ عىل التقسيم األول لإلعراب[*] 

راب إىل هذه األقسام الثالثة كان يف غالبه مبثوًثا بني الكتب تقسيم النحاة اإلع
النحوية, ومل يفرد له باب مستقل إال يف وقت متأخر, وليس مطَّرًدا, فحسب تتبعي ملا بني 

أول من جعل اإلعراب املحيل من أفراده يف تقسيم  يدي من مصادر كان أبو حّيان األندليس
 ., وبعده اجلالل السيوطي)اللفظي والتقديري(راب مع قسيميه اإلع

القواعد (ثم حديًثا أخذ هذا العنوان طريقه لكثري من املقّررات الدراسية, مثل كتاب 
 .ا, وغريمهللغالييني) جامع الدروس العربية(للهاشمي, و) األساسية

ولو كان لإلعراب هبذا التقسيم عنوان خاص كان سيؤثر يف مسألة بحث معنى 
اإلعراب كمصطلح نحوي, وذلك ألنه هبذا التقسيم خيتلف معناه عن املعنى الذي يذكره 

معربة ومبنية يقصدون ـ حسبام أرشنا إليه : له النحويون, فهم حينام يقسمون الكلمة إىل
 .ـ من الكلامت ـ حالة واحدة يف مجيع املواقع اإلعرابية ما الزمت: سابًقا ـ باملعربة

التقديري واملحيل, ال ينسجم هذا التقسيم وتعريف : وحينام يكون من أقسام اإلعراب
 .اإلعراب واملعرب يف أول أبواب النحو

 .٧٢القواعد األساسية  )١(                                            
 ).اإلعراب(, ماّدة ٧٦٦/ ٢املوسوعة العربية,   )٢(
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وهذا ما حدا ببعض النحويني املحدثني إىل القول بمعنيني لإلعراب كمصطلح 
اإلعراب «: , حيث يقول)النحو امليرس(يف كتابه  خري احللواين نحوي, وهو الدكتور حممد

 :يطلق عىل شيئني] يف النحو[

, ويقصد به تغري أواخر الكلامت املعربة, ليكون هذا التغري دليًال عىل معنوي: أوهلام
ف ـ معنى ذهني, ألنه الوظائف النحوية التي تقوم هبا الكلمة, والتغري ـ كام هو معرو

, ولكنه يتجّسد يف احلركات الثالث: مصدر للفعل َ الضمة والفتحة والكرسة, ويف : َتَغريَّ
 .اجلزم, إذا كانت الكلمة معربة فعًال مضارًعا

, ويقصد به هنا احلركات نفسها, فالضمة ـ مثًال ـ إعراب, ألهنا تدل حيس: وثانيهام
أو موقع املسند . االسمية والفعلية: ليه يف اجلملتنيعىل أن الكلمة واقعة موقع املسند إ

 .)١(»أحياًنا يف اجلملة االسمية خاّصة

وما جيعل األمر أكثر ارتباًكا ما يرتّدد يف كتب فقه اللغة فيام يرتبط بسامت وصفات 
اللغة العربية والتفريق بينها وبني اللغات األخرى ـ احلية منها وامليتة ـ, حيث يشري 

 .هناك إىل أن اإلعراب يف اللغة العربية من أهم سامت هذه اللغةاللغويون 

ومعنى هذا أن اإلعراب كان ثقيًال عىل األلسنة, «: يقول الدكتور إبراهيم السامرائي
فقد فشا اللحن, وفسدت الطبيعة اللغوية, وصار الناس يسمعون فيستنكرون هذا 

سنة, وقد جاء يف األخبار أن أبا األسود الدؤيل سمع رجًال يقرأ يف كتاب االعوجاج يف األل
كَِني أَ ﴿: اهللا ـ باخلفض, فاستعظم ذلك منه, وكان هذا  ﴾َوَرُسولِهِ نَّ اهللاَ َبِريٌء ِمَن اُملْرشِ

 ...سبب وضعه للنحو, 

ار وما دام هذا اإلعراب ثقيًال عىل األلسنة فقد ختفف منه كثري من الناس, بحيث ص
للناس لغة يف التخاطب مل يلتزم فيها هذا القيد الثقيل يف حني إهنم يلتزمون باإلعراب إذا 

 .)٢(»كتبوا

وبالطبع فإن اإلعراب الذي ختّفف املجتمع العريب منه هو اإلعراب بمعنى ضبط 
 .أواخر الكلامت عىل الوجه العريب الصحيح

 .٢١/ ١النحو امليرس  )١(                                            
 .١١٧فقه اللغة املقارن   )٢(
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معاين بعض املصطلحات يف  وأظن أن تداخل العلوم لربام يكون سبًبا يف اقرتاض
 .أحدها ونقلها لآلخر أو وقوع خلط يف املعاين بينها

 .ذلك أن اإلعراب يف فقه اللغة ـ يف معناه ومراده ـ خيتلف عن معناه يف علم النحو

هي أقسام لعنوان, يفرتض ) اللفظي والتقديري واملحّيل (واألقسام الثالثة لإلعراب 
احد بينها مجيًعا, لتنفرد هي بمعاٍن تفصيلية متيز بينها كأقسام, به أْن ُيظِلَّها بمعنى مشرتك و

ولذلك قد ال نوافق عىل ما اقرتحه الدكتور احللواين من حل والقول بوجود معنيني 
 ).لفظي ومعنوي(لإلعراب داخل الدرس النحوي 

يف «: ىل هذا التقسيم, يقولمن ملحوظات ع ونؤّيد ما ذهب إليه الدكتور الفضيل
من عرض لتعريفات اإلعراب يالحظ عىل ) حقيقة اإلعراب(ضوء ما تقّدم يف موضوع 

 ]:الثالثة[هذه األقسام 

أن التعريف القائل بأن اإلعراب هو اختالف أو تغري آخر الكلمة املعربة  .١
بسبب تغري العوامل, خيتص ـ وفق ما يظهر منه ـ باإلعراب الظاهر فقط, 

. يشمل اإلعراب التقديري وال املحّيل, ألهنام ال اختالف فيهام وال تغيري وال
 .وعليه فهو تعريف غري جامع, كام يقول املناطقة

إن التعريف اآلخر القائل بأن اإلعراب أثر ظاهر أو مقّدر, يصدق ـ حسب  .٢
ما يبدو منه ـ عىل اإلعرابني الظاهر واملقّدر فقط, وال يشمل اإلعراب 

 .فهو أيًضا غري جامع.. .املحيل, 
الرفع والنصب واجلّر, فيشمل : أما تعريف سيبويه القائل بأن اإلعراب هو .٣

األنواع الثالثة لإلعراب ـ عىل فرض التسليم هبا, وكذلك التعريفان 
 ).حقيقة اإلعراب(اآلخران َوْفق توجيهي ملؤّداها املتقّدم ذكره يف موضوع 

اجلّر واعتبار العالمات اإلعرابية إن عدَّ اإلعراب هو الرفع والنصب و .٤
إحدى دالئل اإلعراب يقتضيان أالّ نكون بحاجة إىل القول باإلعراب 
التقديري; ألن يف القرائن األخرى ما يغني بداللته عن اإلعراب عن تقدير 

 .العالمة, وهذا يساعدنا عىل القول بإلغاء اإلعراب التقديري
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 :ليه أيًضا, لألسباب التاليةوكذلك اإلعراب املحيل ال نكون بحاجة إ

ألن اإلعراب ال يكون إال يف الكلمة املعربة ـ كام هو رصيح تعريفاهتم  .١
لإلعراب, وألن مفهوم املبني هو ما كان ضّد املعرب, واملعرب إنام سمي 
هبذا االسم الختالف اإلعراب عليه, فمفاد هذا أن املبني هو الذي ال 

 .ل املعرب ينايف عّده مبنياخيتلف اإلعراب عليه, فوقوعه يف حم
إن اإلعراب والبناء صفتان متقابلتان, وهذا يعني أن الكلمة التي تتصف  .٢

مضاًفا إىل أنه يؤدي إىل أن اإلعراب والبناء ... باإلعراب ال تتصف بالبناء 
أمران اعتباريان, ومها يف حقيقتهام ليسا كذلك, وإنام مها وصفان ذاتّيان 

تكون الكلمة معربة مطلًقا أي لفًظا وحمال أو مبنية  للكلمة, وعليه إما أن
 .)١(»مطلًقا ـ إن صّح اإلطالق هنا ـ

أقرتح ـ مؤيًدا من سبقوين إىل ذلك من ذوي التجارب يف هذا «: ويف موضع آخر يقول
 :املجال أو من ذوي اآلراء املقرتحة ـ ما ييل

 .إلغاء اإلعراب التقديري .١
 .إلغاء اإلعراب املحّيل  .٢
ء التقديرات الصناعية عىل اختالف أنامطها سواًء كانت للعامل أو إلغا .٣

 .لإلسناد أو لإلعراب
 .)٢(»إبقاء التقدير اللغوي .٤

اللجنة التي ألفتها «أقرهتا قبل ذلك  وهذه النتيجة التي يذهب إليها الدكتور الفضيل
إلبراهيم ) [إحياء النحو(عد ظهور كتاب م, أي ب ١٩٣٨وزارة املعارف املرصية سنة 

بسنة واحدة, ثم ظهرت كتب تيسري هنا وهناك يف ] الذي يدعو للفكرة نفسها مصطفى
جممع دمشق وجممع القاهرة وجممع : وآخرها ما قام به مؤمتر املجامع الثالثة... أقطار عربية 

 .١١٦ـ  ١١٥دراسات يف اإلعراب  )١(                                            
 .١٥٥س, ص . م )٢(



 ٩١  ..........................................  اإلعراب تقسيامت: أولية وتقسيامت مفاهيم

ندوة لتيسري النحو, وتعليم النحو العريب, ومل ينفرط  ١٩٧٦بغداد, فقد عقد يف اجلزائر سنة 
 ...عقد الندوة عن أمر جديد ذي بال, 

ما كانت وزارة املعارف  ١٩٧٦أما جممع اللغة العربية املرصي فقد نقل إىل الندوة سنة 
, من دون زيادة وال نقصان, ١٩٣٨املرصية أقرته من مقرتحات جلنتها التي ألفت سنة 

م بقي يراوح يف مكانه أربعني سنة مل يتقّدم خطوة واحدة, ومهام يكن من أمر حتى كأن العل
 :فقد جاء هبذه املقرتحات

 .االستغناء عن اإلعراب التقديري واإلعراب املحيل − 
 .جعل كل من العالمات األصلية والفرعية أصًال يف بابه − 
 .)١(»...أال يكون هناك فرق بني ألقاب اإلعراب والبناء  − 

إلعراب يف النحو من املسائل الشائكة واملعّقدة, والوصول فيها إىل قرار إن مسألة ا
حاسم ربام يكون يف جزء كبري منه يعود إىل اجلهود التي من املفرتض أن تقوم هبا املجامع 
اللغوية العلمية, ذلك أنه يرتبط يف جزء كبري منه بتحديد معنى موّحد لإلعراب كمصطلح 

 .تفيضة حوله, وهذا أمر ال يمكن جلهد فردي القيام بهنحوي, وكذلك إىل دراسات مس
אאW 

إىل وجود معنيني لإلعراب ) اإلعراب والبناء(يف دراسته  تنّبه الدكتور مجيل علوش
ّرصح بإطالق ُيتداوالن يف علم النحو, أطلق عىل أحدمها اإلعراب النظري, دون أن ي

مسّمى اإلعراب التطبيقي عىل النوع اآلخر, حيث أبدى استغرابه من عدم تطّرق النحاة ـ 
املحدثني منهم خاصة ـ إىل هذا النوع من اإلعراب, مع أن النحاة أولوه عناية جّيدة يف 
مصنّفاهتم, ولعل األبرز يف هذا املجال هو كتب إعراب القرآن, يقول الدكتور علوش يف 

عىل أن النحاة غضوا البرص ـ لسبب ال نعلمه ـ عن حماولة تعريف نوع آخر من « :ذلك
اإلعراب, لقي من النحاة اهتامًما من الناحية العلمية, وإن مل يلَق مثل هذا االهتامم من 
ًغا مقبوالً إال انرصاف النحاة ـ بفعل العادة  الناحية النظرية, ألسباب ال يبدو أن هلا مسوِّ

ىل دراسة النحو النظري من مجيع وجوهه, والتوقف الطويل عند املعرب واملبني والتقليد ـ إ
وألقاب كل منهام وعالمات اإلعراب  أو حركاته, واجلمل التي أشبعها النحاة رشًحا 

 .٣١قضايا نحوية, الدكتور مهدي املخزومي,   )١(                                            
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وتفصيًال, دون أن يبذلوا جهًدا قليًال للتعريف هبذا النوع من اإلعراب, وإيضاح أسسه 
  .)١(»م ألف يف إعراب القرآن كتًباوقواعده, وبخاّصة أن عدًدا منه

لبعض األسباب التي أدت إىل اخللط لدى كثري من  وبعد أن يعرض الدكتور علوش
: النحاة بني معنى اإلعراب النظري واإلعراب التطبيقي يف كتب إعراب القرآن, يقول

ا نستطيع رّده إىل أحد األسباب ومع أننا ال نملك التفسري احلاسم ملثل هذا اخللط, فإنن«
 :التالية

 .غياب املنهج الدقيق املحكم والتصور العميق النافذ .١
الرغبة يف خدمة القرآن الكريم بكل الوسائل, فلم يكن يف هذا اإلجراء الذي  .٢

 .اتبعوه, من وجهة نظرهم ما يفيد, ما دامت النية خالصة لوجهه تعاىل
عىل منهج اجلاحظ يف أسلوبه االستطرادي لعلهم مل يروا بأًسا يف أن َجيُروا  .٣

 .الذي قصد به إىل تشويق القارئ وهتوين الرحلة عليه
وقد يكون السبب يف ذلك عدم قدرهتم عىل تبنّي احلدود الفاصلة بني هذه  .٤

 .)٢(»املوضوعات التي ال يشّك أحد يف أهنا متشابكة متداخلة

 ذهب إليه من انرصاف النحاة إىل االهتامم باجلانب النظري حمقٌّ فيام والدكتور عّلوش
دون إيالء اجلانب التطبيقي العناية املطلوبة, وذلك لوضع األسس والقواعد واألطر العاّمة 

 .ملامرسة النحو يف جماله التطبيقي بِشكل سليم ومتقن

نقطة, يقول الدكتور ومما يثري االنتباه أن الدراسات النحوية احلديثة مل تتطرق إىل هذه ال
إنام نحاول أن نلفت انتباه الدارسني إىل املعنى اآلخر «: يف موضع ثالث من دراسته علوش

الذي حيمله هذا املصطلح النحوي, أال وهو اجلانب التطبيقي ملوضوع النحو, الذي قّلام 
ية, مع أنه يكاد يطغى عىل غريه من يشري إليه النحاة يف مؤلفاهتم النحوية وكتبهم اإلعراب

املعاين التي يفيدها مصطلح اإلعراب يف أيامنا هذه, عىل الرغم من قّلة من يشري إىل هذه 
 .الظاهرة يف كتب النحو

 .٨٣ـ  ٨٢األعراب والبناء  )١(                                            
 .٨٤س, ص . م )٢(
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هبذا الشأن, فوجدته يشري إىل  لعّباس حسن) الوايف(ولقد حاولت أن أرجع إىل كتاب 
: اإلجياز فيقول يف إحدى احلوايش تعقيًبا عىل تعريفه لإلعرابهذا املعنى بمنتهى 

التطبيق العام عىل القواعد : ولإلعراب معنى آخر مشهور بني املشتغلني بعلوم العربية, هو«
النحوية املختلفة ببيان ما يف الكالم من فعل أو فاعل أو مبتدأ أو خرب أو مفعول أو حال أو 

فعال واحلروف, وموقع كل منها يف مجلته وبنائه وإعرابه غري ذلك من أنواع األسامء واأل
 ].٧٤/ ١, ١هامش [ »وغري ذلك

إعراب املركبات هو ذكر موقع كل جزء «: هبذا الصدد ويقول املعلم رشيد الرشتوين
غم وهو تعريف ال خيتلف عن تعريف عّباس حسن عىل الر. »من أجزاء اجلملة يف الرتكيب

 .من أنه أكثر إجياًزا

ه, ال وكال التعريفني يفيد أن البناء جزء من اإلعراب حسب هذا املفهوم الذي بينّا
 .)١(»قسيم له كام يتوارد يف كتب النحو, فاإلعراب هبذا املفهوم أوسع وأشمل

ن البناء جزء من يف هناية هذا املقطع يشري إىل نقطة مهّمة, وهي أ والدكتور علوش
 .اإلعراب بمعناه التطبيقي, ومن َثمَّ ال قسيم له ـ كام يذكر

يف تعريفه وتقسيمه لإلعراب يف  وهذه النقطة أشار إليها الدكتور حممد الدايل
تغري : األول هو: يف االصطالح النحوي معنيان] اإلعراب[وله «: املوسوعة العربية, يقول

 ...خر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفًظا أو تقديًرا أوا

 .تطبيق الكالم عىل قواعد النحو: وثاين معنَيي اإلعراب يف االصطالح هو

وذلك ببيان ما فيه من أنواع األسامء وعالمات إعراهبا وبنائها ومواقعها يف اجلمل, 
املة وغري العاملة ومعانيها وأنواع األفعال وعالمات بنائها وإعراهبا, واحلروف الع

وعملها, وبيان ما يف الكالم أيًضا من اجلمل التي هلا حمل من اإلعراب والتي ال حمل هلا غري 
الكتب املؤلفة يف إعراب آيات القرآن الكريم واحلديث الرشيف ورشوح : ذلك, ومثاله

 .)٢(»املعلقات واحلامسة ورشوح شواهد العربية وغريها

 .٨٧ـ  ٨٦س, ص . م )١(                                            
 ).ابإعر(, مادة ٧٦٦ـ  ٧٦٥/ ٢املوسوعة العربية  )٢(
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هو اإلشارة العابرة إىل  والدكتور حممد الدايل لدكتور مجيل علوشوما فعله كل من ا
الذي عنى هبذه املسألة وقام  هذه املسألة, بخالف ما قام به الدكتور عبد اهلادي الفضيل

والتنويع الذي ينبغي أن ينّوع إليه «: يقول يف ذلك بتقسيم اإلعراب إىل ثالثة أقسام,
 :اإلعراب هو أن ينوع عىل املجاالت التالية

 .اإلعراب نظريا .١
 .اإلعراب التعليمي .٢
 .اإلعراب التطبيقي .٣

وهو تنويع يقوم عىل أساٍس من تعاملنا مع اإلعراب كظاهرة لغوية وماّدة علمية 
 .فحقيقة اإلعراب ال تقسيم فيها وطريقة تربوية يف تعليم قواعد النحو, وإالَّ 

 اإلعراب نظريا. ١

 .وأعني به كل ما يرتبط باإلعراب نظريا من فكر نحوي
 :وتقوم الدراسة فيه عىل اخلطوات التالية

 .تتبع آراء العلامء ونظرياهتم يف اإلعراب .١
 .املوازنة بينها وإسقاط ما ال دليل عليه .٢
ت وحماكمتها يف ضوء األصول النحوية مناقشة األدلة لتلكم اآلراء والنظريا .٣

 .واللغوية املرعية واملتبنّاة
الرتجيح بينها باختيار الرأي ذي الدليل األقوى, وهو يلتقي وطبيعة  .٤

 .اإلعراب كظاهرة لغوية اجتامعية
إضافة اجلديد رأًيا أو نظرية أو غريمها, إذا كان البحث يسلم إىل ذلك,  .٥

 .يله املعتربرشيطة أن يكون اجلديد مقرتًنا بدل
وهذا بطبيعته يقتيض إبقاء جمال البحث العلمي والدراسة املتخّصصة قائًام, واستمرار 

 ...باب االجتهاد يف النحو مفتوًحا, 

 اإلعراب التعليمي. ٢
وهو ما تستخدم فيه الوسائل واألساليب الرتبوية لتعليم اإلعراب وقواعد النحو 

 .تعليم النحو فقط للمبتدئني, فال يرجع إليه إال يف جمال
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 :وتقوم طريقته عىل اآليت

 .ذكر دالئل اإلعراب التي اقرتنت بالكلمة املعربة يف النص أو املثال .١
 .ذكر احلالة اإلعرابية .٢
 ).الوظيفة النحوية(ذكر املوقع اإلعرايب  .٣
ذكر الوسائل النظرية واملاّدية التي تساعد عىل فهم وتركيز املفهوم النحوي  .٤

 .يف ذهن املتعّلم

وهذا النوع هو الشائع عند القدامى, وبخاّصة يف كتب اإلعراب, كإعراب ألفية ابن 
 ., ويف كتب الشواهد, ورشوح املتون النحوية, وحوايش الرشوح, وحوايش احلوايشمالك

يب عن كتب مغني اللب(الباب السابع من كتابه  وقد عقد ابن هشام األنصاري
املخاطب بمعظم هذا الباب «: يف كيفية اإلعراب, كام عنونه, وقال بعد العنوان) األعاريب
 ..., »املبتدئون

 اإلعراب التطبيقي. ٣

وأعني به اإلعراب الذي ينبغي أن يستعمل بعد اجتياز املرحلة التعليمية, سواء كان 
 .إىل هذاذلك يف دراسة النصوص ونقدها أو يف إعراب األمثلة وما 

وهو الذي يكتفى فيه بمعرفة املوقع اإلعرايب أو الوظيفة النحوية من فاعلية أو 
 .)١(»إلخ.. مفعولية 

 

 .١١٨ـ  ١١٦دراسات يف اإلعراب, ص  )١(                                            
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 :ثالًثا[*] 

אאא 

: يف العنوان السابق تعرضنا لتعريف اإلعراب, وتقسيامته, وذكرنا من أقسامه
 .ذكرهتا املصادر النحوية , فأرشنا إىل بعض التعريفات له التي)اإلعراب املحيل(

وهنا نتعرض هلذه التعريفات, لنختار منها ما هو األقرب إىل واقع هذا القسم من 
 .اإلعراب يف املتون النحوية, وكذلك نشري إىل مواضعه يف اجلملة العربية

١Kאאא 

ها, الختيار أعرض هنا ملا وقع بني يدّي من تعريفات لإلعراب املحيل, موازًنا بين
 :األفضل منها, وهي كالتايل

ت ( )٢(وجالل الدين السيوطي) ه٧٤٥ت ( )١(تعريف أيب حّيان األندليس .١
 .»يف موضع االسم املبني: , وهو]وإعراب معترب: أي[ومعترب «): ه٩١١

ما يتصف به اللفظ إذا مل يكن معرًبا, «): ه١١٥٨ت بعد ( تعريف التهانوي .٢
 .)٣(»لكن وقع يف موضع املعرب

 .١٩٩/ ١التذييل والتكميل  )١(                                            
 .٤٣/ ١مهع اهلوامع  )٢(
 .٢٣٣/ ١كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  )٣(
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الذي يقع عىل : اإلعراب املحيل هو«): ه١٣٦٢ت ( تعريف اهلاشمي .٣
 .)١(»املبنيات التي تقّدم ذكرها

الذي  أحد أقسام اإلعراب, حيث يكون التغري«: تعريف معجم اخلليل .٤
حيدثه العامل ـ يف الكلمة املعربة أو املبنية ـ اعتباريا, ال ظاهًرا وال 

 .)٢(»مقّدًرا
إعراب اعتباري للمبنيات, : اإلعراب املحيل«: تعريف عبد القادر مايو .٥

فيقال عن الكلمة املبنية أهنا مبنية عىل ما هو عليه آخرها يف حمل رفع أو 
 .)٣(»صب أو جر أو جزمن

ما ال تكون العالمة التي : اإلعراب املحيل«: تعريف الدكتور حممد الدايل .٦
يقتضيها العامل ظاهرة وال مقّدرة, ويكون اإلعراب منصبا عىل جمموع 

 .)٤(»الكلمة أو اجلملة ال عىل حرف اإلعراب

ّيل مل نجد إشارة إىل دخول اجلملة يف اإلعراب يف هذه التعريفات الستة لإلعراب املح
ًها إىل املبنيات من الكلمة, ما عدا  املحيل, بل ترّكز التعريف عىل كون اإلعراب املحيل موجَّ

كون اإلعراب املحيل موّجًها : تعريف الدكتور الدايل, حيث أشار إىل نقطتني مهّمتني, مها
: ر إىل أن اإلعراب املحيل ـ بخالف قسيميهإىل اجلملة كام هو موّجه للكلمة, وكذلك أشا

 .اللفظي والتقديري ـ منصب عىل كامل الكلمة أو اجلملة, وليس عىل حرف اإلعراب

معجم اخلليل : ولكنه أغفل اإلشارة إىل أنه إعراب اعتباري كام ذكر ذلك كل من
 .واألستاذ مايو

ال تكون العالمة التي  إعراب اعتباري«: لذلك يمكننا أن نعّرف اإلعراب املحيل بأنه
يقتضيها العامل ظاهرة وال مقّدرة, ويكون منصبا عىل جمموع الكلمة أو اجلملة أو غريها 

 .»من الرتكيبات النحوية ال عىل حرف اإلعراب

 .٧٢القواعد األساسية  )١(                                            
 .٩١معجم مصطلحات النحو العريب .. اخلليل  )٢(
 .٢٤٥القانون يف النحو العريب  )٣(
 .٧٦٦/ ٢ املوسوعة العربية )٤(
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٢Kאאאא 

اللفظي والتقديري بأنه ال خيتّص باملفردات : اإلعراب املحيل خيتلف عن اإلعرابني
يشمل املفردات واجلمل وأشباه اجلمل, وكذلك بعض الرتكيبات النحوية, لذلك  فقط, إنام

 :رأيت أن أقسم مواضع اإلعراب املحيل إىل أربعة أقسام, هي كالتايل

 اإلعراب املحيل للمفردات النحوية] أ[

واإلعراب املحيل هو لألخرية منهام, ولكنه يقع عىل . الكلمة تنقسم إىل معربة ومبنية
 :واألفعال دون احلروف, وذلك يف املواضع التاليةاألسامء 

 :ـ يف األسامء

فهذه الضامئر بام أهنا أسامء تتنقل يف . املنفصلة واملتصلة: الضامئر, بقسميها .١
لُّه تأخذ موقًعا وحمال إعرابيا  مواقع إعرابية كثرية يف اجلملة, ويف كل موقع َحتُ

حيث . عبْدُت اهللا: وذلك مثل .تكون هلا حمل من الرفع أو النصب أو اجلرّ 
 .يف حمل رفع فاعل) تاء الفاعل(الضمري املتصل 

, ما عدا ما كان منها للداللة عىل اثنني, حيث يعربان األسامء املوصولة .٢
أما بقية األسامء املوصولة فتكون يف مواقع إعرابية وتأخذ . إعراب املثنى

 .حمال إعرابيا داخل اجلملة
) هاتان(و) هذان(عدا ما دل منها عىل اثنني, حيث يعرب ما أسامء اإلشارة,  .٣

إعراب املثنى, بينام تأخذ بقية أسامء اإلشارة إعرابيا حمليا حسب موقعها يف 
 .اجلملة

املبنية عىل الكرس دائًام, ) سيبويهِ (, َكـ )ويه(, مثل املختومة بِـ األعالم املبنية .٤
 .إعرابيا تأخذ يف مواقعها املتعددة يف اجلملة حمال 

حيث تكون هذه األسامء أسامء مبنية, وتقع يف أسامء الرشط واالستفهام,  .٥
عّدة مواقع يف اجلملة, ويف كل موقع يكون هلا حمل من اإلعراب, باستثناء 

, حيث ال تبنى إال يف حالة واحدة, وتكون يف غريها معربة تظهر عليها )أي(
 .عالمات اإلعراب



 اإلعراب املحيل للمفردات النحوية  .................................................  ١٠٠

مجيعها, ويف معظمها ال يكون هلا حمل من  وهي مبنيةأسامء األفعال,  .٦
اإلعراب, باستثناء أسامء حمدّدة, ذكر هلا النحاة مواقع إعرابية معينة, نذكرها 

 .يف مظاهنا
حيث يبنى األول عىل الضم, والثاين  املنادى املفرد واسم ال النافية للجنس, .٧

ث عىل الفتح, برشوط وحاالت تذكر يف املصادر النحوية, نتناوهلا حي
 .البحث فيها

, وهي ألفاظ معروفة وحمّددة, حتمل معنى الظرف املقطوع عن اإلضافة .٨
الظرف, تعرب يف أحيان, وتبنى حني تقطع عن اإلضافة, وسنبّني أحكامها 

 .يف بحثنا للمقطوع عن اإلضافة
وهو االسم الذي تدخل عليه حروف اجلّر املجرور بحرف اجلر الزائد,  .٩

نام يبقى له موقعه اإلعرايب حسب موقعه يف اجلملة, الزائدة فتجّره لفًظا, بي
فيكون يف حمل رفع مبتدأ, أو يف حمل نصب مفعول به, عىل ما سنبينه يف 

 .حينه

 .وأسامء أخرى تكون ذات حمل إعرايب, سنبحث مجيع أفرادها يف فصول هذه الدراسة

 :ـ يف األفعال

, )َوَجدَ َمْن جدَّ : (ثلحينام يكون جواًبا ألداة رشٍط جازمة, م الفعل املايض .١
 .حيث الفعل املايض هنا يف حمل جزم جواب الرشط

, وذلك يف حال اتصاله بنون النسوة أو نون التوكيد, الفعل املضارع املبني .٢
يف حمل ) يسلمنَّ (, حيث الفعل )لن يْسلمنَّ من العقاب من ُجيِرم: (مثل

 ).لن(نصب بِـ 

 اإلعراب املحيل لشبه اجلملة] ب[

حيث ). الكتاب فوَق الطاولة: (, مثلاملحيل لشبه اجلملة الظرفية اإلعراب .١
 ).الكتاب(يف حمل رفع خرب املبتدأ ) فوق الطاولة(شبه اجلملة 
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حممد يف : (, مثلاإلعراب املحيل لشبه اجلملة املكونة من اجلار واملجرور .٢
 ).حممد(يف حمل رفع خرب املبتدأ ) يف الدار(, حيث شبه اجلملة )الدار

 اإلعراب املحيل للجملة] ج[

 :يف القواعد األساسية اجلمل ذات املحل اإلعرايب, وهي كالتايل عّدد أمحد اهلاشمي
أوراقها الشجرة : (وأخواهتا, نحو) إنَّ (, أو عن الواقعة خًربا عن مبتدأ .١

َلبِْئَس ﴿: وأخواهتا, نحو) كان(وعن ). ألفاظه عذبةإنَّ الكتاب (و) خمّرضة
 ).يكون كفًراكاد الفقر (, و)١(﴾َيْعَمُلونَ َما َكاُنوْا 

 ).أن تربَّ والديكمن الواجب عليك : (, نحوالواقعة مبتدأ .٢
 ).والشمس مرشقةِجئُت : (, نحوالواقعة حاالً  .٣
يمكن أْنَبْأُت إبراهيم املسألة (و) ادرأن اهللا قعلمُت : (, مثلالواقعة مفعوالً  .٤

 ).فهمها
اِدقَِني ِصْدُقُهمْ َهَذا َيْوُم ﴿: الواقعة مضاًفا إليها, نحو .٥  .)٢(﴾َينَفُع الصَّ
َوإِن ﴿: حو, نالواقعة جواًبا لرشط جازم إذا أقرنت بالفاء أو إذا الفجائية .٦

َهْر بِاْلَقْوِل  َّ َوَأْخَفىَجتْ ُه َيْعَلُم الرسِّ َمْت ﴿, )٣(﴾َفإِنَّ َوإِن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة بَِام َقدَّ
 .)٤(﴾إَِذا ُهْم َيْقنَُطونَ َأْيِدهيِْم 

 ).وينُْثرُ شوقي َينُْظُم : (, نحوالتابعة جلملة قبلها هلا حمل من اإلعراب .٧
 اإلعراب املحيل لبعض الرتكيبات النحوية] د[

ى عرشة إىل تسع عرشة, وذلك مثل األعداد من أحد عرش إىل تسعة عرش, أو إحد
 ).بضع عرشة(, ومعها يف احلكم نفسه العبارة )اثني عرش واثنتي عرشة(باستثناء 

.حيث تكون مبنية عىل فتح اجلزأين, وتأخذ موقًعا إعرابًيا من رفع ونصب وجر

 .٦٢: املائدة )١(                                            
 .١١٩: املائدة )٢(
 .٧: طه )٣(
 .٣٦: الروم )٤(
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 :أخًريا[*] 

אא 

فردة قبل الرشوع يف فصول الدراسة التي خصصتها لبحث اإلعراب املحيل للم
النحوية, رأيت من املناسب ـ منهجيا ـ بيان معنى املفردة النحوية وما أريده منها يف هذه 

 .الدراسة, ذلك أن هذه الكلمة هلا عّدة معاٍن داخل البيئة النحوية

ُمثنّيا ذلك ببياٍن موجٍز ملا ُيعَرب ويبنَى منها, ومتبَِعه بذكر أنواع املبنيات, ليكون ذلك 
 .يا ألول عناوين الفصل الذي سأحتّدث فيه عن اإلعراب املحّيل لألسامءمدخًال طبيع

١Kאא 

 املفردة لغة. أ

 .)١(»اسم مفعول من َأْفَرد اليشء, جعله فرًدا, أو عزله«: اُملفَرد ـ رصفيا ـ

 .)٢(»ه واحًداجعلت: َفَرَد واْنَفَرد انفراًدا, وأفردته: ما كان َوْحَده, يقال: الَفْرد«و

 .ومعناه من املعاين العرفية الواضحة التي ال حتتاج إىل مزيد بيان

, بمعنى ورقة )أعطيتك ورقة مفردة: (, فيقال)املفرد(تأنيث لكلمة ) املفردة(و
 .كلمة واحدة دون أن تنضّم إليها كلمة أخرى: , بمعنى)حتدثُت بكلمة مفردة(وحدها, و

 ).مفرد(, ماّدة ٦٧٩معجم مصطلحات النحو العريب, ص .. اخلليل  )١(                                            
 ).فرد(ترتيب كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي, مادة  )٢(
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 املفردة نحويا. ب

يرتّدد كثًريا يف غري باب من أبواب النحو, وربام يكون له يف كل باب ) داملفر(لفظ 
ت ( معنى خيالف معناه يف الباب النحوي اآلخر, وقد التفت إىل هذه النقطة ابن النّحاس

كالم املفرد يستعمل يف «: , يقول)ه٦٦٩ت ( يف رشحه عىل مقّرب ابن عصفور) ه٦٩٨
 :النحاة بأحد معاٍن مخسة

 .املفرد الذي هو يف مقابل اجلملة, يذكر يف خرب املبتدأ ونواسخه: أحدها − 
 ).بعلبك: (املفرد الذي هو يف قبالة املركب, نحو: والثاين − 
 .املفرد الذي هو يف مقابل للمضاف: والثالث − 
 .املفرد الذي هو يف مقابل للمثنى واملجموع: والرابع − 
, وهو ]النافية للجنس) [ال(رد الذي هو يف باب النداء, وباب املف: واخلامس − 

 .)١(»مقابل للمضاف واملشابه للمضاف

وقد حّدد معجم اخلليل معاٍن مخسة للمفرد النحوي ختتلف قليًال عّام أشار إليه ابن 
للمضاف, فهو  , حيث اختلف معه يف املعنى الثالث الذي أشار إليه, وهو املقابلالنّحاس

النافية للجنس, فذكر معنًى خامًسا, وهو املفرد يف ) ال(يف مذكور يف باب املنادى واسم 
 .)٢(باب العدد, وهو املقابل للعدد املرّكب واملعطوف

يف معجم لغة النحو العريب أحد عرش معنًى  بينام عّدد السفري أنطوان الدحداح
 «: بها عىل الشكل التايلللمفرد, رت

 .اسم عدد من الواحد إىل العرشة, ويتبعها مئة وألف .١
 .سمري: اسم َعَلم مؤلف من كلمة واحدة معربة .٢
 .هو, أنت, أنا: ضمري غائب أو خماطب أو متكّلم .٣
 .هذا, ذاك, تلك: اسم إشارة للقريب واملتوسط والبعيد .٤

 .٥٨٣/ ١رشح مقرب ابن عصفور  )١(                                            
واملعجم املفصل يف النحو العريب, الدكتورة . و العريب, مادة مفرداخلليل معجم مصطلحات النح: انظر )٢(

 ).مفرد(, ماّدة ١٠٣٣/ ٢عزيزة فوال بابتي 
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 .الذي, التي: اسم موصول خاص .٥
 .عثامن, معاوية: رصف ضمن رشوطاسم َعَلم ممنوع من ال .٦
 .الرجال قادمون: خرب يكون كلمة واحدة, فيدخل ضمن املثنى واجلمع .٧
 .يا َرُجَالن: منادى يتضّمن املذكر واملؤنث واملثنى واجلمع .٨
حال, فاألصل يف احلال اإلفراد, لكنها تأيت شبه مجلة ومجلة, ألن كال منهام  .٩

 .ائد مبتِسًام َعاَد الق: خيلف املفرد يف هذا املقام
 ?»َزْيًدا«ـ َمْن  »رأيُت زيًدا: قال الراوي«: أسلوب يف احلكاية .١٠
: وزن لترصيف الفعل الذي يدل عىل واحد, ماضًيا, أو مضارًعا أو أمًرا .١١

 .)١(»فعل, يفعُل, افعْل 

ومجيع هذه املعاين التي ذكرها النحاة ملعنى املفرد, ال يمكننا أن نعتمد أحدها كمعنى 
صده من املفردة النحوية يف هذه الدراسة, إذ يعّد معنى املفرد يف باب الَعَلم ـ يف دقيق ملا نق

فيه ـ مثًال ـ ليسا مفرَدْين, بل ) عمرويه(و) بعلبك(البدء ـ مقبوالً, ولكنّا نصطدم بأن لفظ 
 .مها مرّكبان تركيًبا مزجيا

س قد يكون هو املقصود يف النافية للجن) ال(كام أن املعنى املقصود يف باَيب النداء واسم 
وأخواته, وكذلك العدد ) أحد عرش(عناوين هذا الفصل, ولكنّا نصطدم بدخول لفظ 

 .ـ ُمسمى به ـ حتت عنوان املفرد يف هذين البابني) ثالثة وثالثني(املعطوف 

كام أن مجيع املعاين التي سيقت للفظ املفرد أعاله هي معاٍن خاصة باألسامء, ونحن يف 
 .صل نبحث يف األفعال, كام نبحث يف أختها األسامءهذا الف

يف هذا الفصل هو ما يفهم من ) املفردة(وما يمكن أن حيّدد املعنى الذي أريده من لفظ 
أهنا ) ه٧٦١ت ( , بمعناها العاّم, التي أطلق عليها ابن هشام األنصاري)الكلمة(لفظ 

 .)٢(»قول مفَرد«

 ).مفرد(, ماّدة ٣٠٨ص  )١(                                            
 .١٥رشح قطر الندى : انظر )٢(
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مقابل  »اإلفراد«لإللفات إىل مسألة ) الكلمة(بدالً من ) املفردة(ت التعبري بِـ وقد اخرت
 .الرتكيب, واإلضافة وشبهها, واجلملة وشبهها: كل من

٢Kאא 

اسم وفعل وحرف : تنقسم الكلمة ـ كام هي عليه أمَّات املتون واملصادر النحوية ـ إىل
 .معربة ومبنية: تنقسم إىل كام أهنا. جاء ملعنى

بمالحظة أنا قد ذكرنا بعض اآلراء النحوية احلديثة التي قد تتبنّى بعض ما خيالف 
 .هذين التقسيمني, إْن ِمْن حيث احلرص أو من حيث املفهوم

واألسامء منها ما هو مبني, ومنها ما هو معرب, وكذلك األفعال, بينام يتفق اجلميع 
 .عدم متكنهاعىل بناء مجيع احلروف, و

ومجيع األسامء املبنية ـ بام أهنا تلزم حاالً واحدة يف مجيع مواقعها يف اجلملة ـ ال يكون 
هلا إعراب لفظي, ولكنها حتتّل مواقع إعرابية يف الرتكيبات واجلمل, فتقع يف حمل رفع, 

 .ونصب, وجرّ 

ْبُتَك أمسِ «فيقال يف إعراب مجلة   :»َرضَ

 .كون التصاله بضمري رفع متحّركفعل ماٍض مبني عىل الس: رضب − 
 .ضمري متصل مبني عىل الضّم يف حمل رفع فاعل: التاء − 
 .ضمري متصل مبني عىل الفتح يف حمل نصب مفعوالً به: الكاف − 
 .ظرف زمان مبني عىل الكرس يف حمل نصب مفعول فيه: أمسِ  − 

أو نون وباإلضافة إىل األسامء يكون للفعل املضارع املبني ـ التصاله بنون النسوة 
 .التوكيد ـ حمل من اإلعراب, يشار إليه أثناء عملية اإلعراب التطبيقي

بخالف فعيل األمر واملايض اللََّذْين ال يقعان يف املواقع اإلعرابية, عدا بعض احلاالت 
 .التي قد يقع فيها الفعل املايض, وذلك يف حال كونه أحد فعيل مجلة الرشط

 :وللتوضيح نرضب املثالني التاليني
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َسَبنَّ الَّ ﴿: قوله تعاىل) ١( , يعرب هذا املقطع )١(﴾ َأْمَواًتاِذيَن ُقتُِلوْا ِيف َسبِيِل اهللاَِوالَ َحتْ
 :من اآلية الكريمة كالتايل

 .استئنافية: الواو − 
 .ناهية: ال − 
وهو يف فعل مضارع مبني عىل الفتح, التصاله بنون التوكيد الثقيلة, : سَبنَّ حت − 

 ).أنت: (ضمري مسترت فيه, تقديره: وفاعله. الناهية) ال(حمل جزم بِـ 
اسم موصول مبني عىل الفتح يف حمل نصب مفعول به أول للفعل : الذين − 

 ).حتسب(
 .واو اجلامعةفعل مايض مبني للمجهول مبني عىل الضم التصاله ب: قتل − 
واجلملة . ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع نائب فاعل: الواو − 

 .ال حمل هلا من اإلعراب) الذين(صلة املوصول ) قتلوا(
 .)٢(مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل آخره: أمواًتا − 

 .التوكيد وقع يف حمل جزم إننا يف هذا املثال رأينا أن الفعل املضارع املبني التصال بنون

ْم ُعْدَنا﴿: قوله تعاىل) ٢(  :, يعرب هذا املقطع من اآلية كالتايل)٣(﴾َوإِْن ُعدتُّ

 .حرف عطف: الواو − 
 .حرف رشط جازم مبني عىل السكون, ال حمل له من اإلعراب: إن − 
سكون التصاله بضمري رفع متحرك, يف فعل ماٍض مبني عىل ال: عاد: عدتم − 

 .حمل جزم فعل الرشط
وامليم عالمة  ,التاء ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل رفع فاعل): تم( − 

 .اجلمع

 .١٦٩: آل عمران )١(                                            
 .١٠٨ـ  ١٠٧/ ٢إعراب القرآن وبيانه, حميي الدين الدرويش, : انظر )٢(
 .٨: اإلرساء )٣(
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فعل ماٍض مبني عىل السكون التصاله بضمري رفع متحرك, يف : عاد: عدنا − 
 .حمل جزم جواب الرشط

 .)١(ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل): نا( − 

أما احلروف ـ باإلضافة إىل كوهنا مجيعها مبنية ـ فإهنا ال تقع عىل املعاين اإلعرابية من 
 .الرفع والنصب واجلّر واجلزم

٣Kאאאאאאאאא 

يمكننا أن نقّسم املفردات النحوية املبنية ذات املحّل اإلعرايب حسب ديمومة البناء 
 :دة وعدم ديمومته إىل قسمني رئيسني, مهاللمفر

 ).أو الثابت(البناء الالزم  − 
 .والبناء العارض − 

وهذان القسامن يشمالن األسامء واألفعال, فاألسامء منها ما هو مبني بناًء ثابًتا مالزًما 
للمفردة يف مجيع املواقع اإلعرابية, ومنها ما هو مبني بناًء عارًضا حيدث للمفردة يف بعض 

 .اقع اإلعرابية فقطاملو

وكذلك األفعال, حيث إن الفعل املضارع ال ُيبنى إال يف حال اتصاله بإحدى نوين 
 .التوكيد أو النسوة, فبناؤه بناٌء عارٌض, بينام الفعل املايض بناؤه بناٌء ثابت مالزم له

ء املبنية يف اللغة العربية زمرتني تؤلِّف األسام«: يقول الدكتور حممد خري احللواين
زمرة األسامء املبنية بناًء أصيًال ثابًتا غري عارض, فهي مبنية حيثام وقعت : األوىل: كبريتني

زمرة األسامء التي تبنى بناًء عارًضا يستدعي الرتكيب اللغوي, فإذا  :والثانية. من الرتكيب
 .وقعت يف غريه أعربت

 : األسامء التاليةأما الزمرة األوىل فتشتمل عىل

 .٣٩٤ـ  ٣٩٣/ ٥إعراب القرآن وبيانه : انظر )١(                                            
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 .الضامئر .١
 .األسامء املوصولة .٢
 .أسامء اإلشارة .٣
 ).أي(أسامء الرشط واالستفهامأ ما عدا  .٤
 .أسامء األفعال .٥
حيث, وإذ, وإذا, وعوض, وقط, ومذ, ومنذ, : بعض الظروف, مثل .٦

 .)١(»واآلن

] النحاة: أي[ام ساقوه فم«: للزمرة الثانية, حيث يقول ويعرض الدكتور مجيل علوش
 :ما ييل] التي تبنى بناًء عارًضا[من األسامء 

 ).يا رجُل (, و)يا زيدُ : (املنادى املفرد, أي الَعَلم أو النكرة املقصودة, نحو .١
ال : (النافية للجنس إذا مل يكن مضاًفا وال شبيًها باملضاف, نحو) ال(اسم  .٢

 ).رجَل يف الدار
هللاِِ اْألَْمُر ِمن َقْبُل َوِمن ﴿: قوله تعاىل الظرف املقطوع عن اإلضافة, نحو .٣

 .)٢(﴾َبْعُد 
 :ما ركب من األسامء يف احلاالت التالية .٤

 .)٣()وقعوا يف حيَص بيَص : (إذا كان املركب اسًام رصًفا, نحو  .أ 
 ).تسعَة عرشةَ (و) أحَد عَرش : (إذا كان املركب عدًدا, نحو  .ب 
 ).ليَل هنار(, و)صباَح مساءَ : (إذا كان املركب ظرًفا, نحو  .ج 
تفرقوا (, و)هو جاري بيَت بيَت : (إذا كان املركب حاالً, نحو  .د 

 .)٤()شذَر مذرَ 

 .٦٧/ ١النحو امليرس  )١(                                            
 .٤: الروم )٢(
. , بمعنى وقع يف أمٍر شديد, أو اختلط عليه األمر»ِحيَص بِيَص «و »وقع فالن يف َحْيَص َبْيَص «: يقال )٣(

 .٤٦إصالح املنطق البن السكيت : انظر
, »بَِذَر بَِذر«و »َشَذَر َمَذر«, و»ذهبت غنُمك ِشَذر ِمَذر«: الفراءقال «: يقول ابن السكيت يف هذا التعبري )٤(

 .١٥٢إصالح املنطق البن السكيت : انظر. »إذا تفرقت
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َهَذا َيْوَم َينَفُع ﴿: الظروف املضافة إىل اجلمل, نحو قوله تعاىل  .ه 
اِدِقَني ِصْدُقُهمْ   .)١( ﴾الصَّ

هذا ما أورده النحاة من النامذج التي يؤتى هبا مثاالً عىل البناء العارض يف األسامء, أما 
 .يف األفعال فإن كتب النحو ال تنّص نصا رصًحيا عىل يشء من هذا القبيل

 :ألمثلة التاليةولكن من ينعم النظر يف ُأمَّات كتب النحو جيد ا

: الفعل املايض املتصل بضمري رفع متحرك, ويبنى عىل السكون, نحو .١
 ).التَقْينا(و) كتْبُت (و) جلْسُت (

الفعل املايض املتصل بنون النسوة التي هي أيًضا ضمري رفع متحرك, عىل  .٢
الرغم من أن النحاة حيرصون عىل أن يفردوها بمثال خاص, ويبنى عىل 

 ).بات درْسنَ الطال: (السكون, نحو
) حُرضوا: (الفعل املايض املتصل بواو اجلامعة, ويبنى عىل الضم, نحو .٣

 ).كتُبوا(و
البنات : (الفعل املضارع املتصل بنون النسوة, ويبنى عىل السكون, نحو .٤

 ).يدرْسنَ 
الفعل املضارع املتصل بنون التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة, ويبنى عىل الفتح,  .٥

 ).ألدافَعنْ (أو ) عن الوطن واهللا ألدافَعنَّ : (نحو
فعل األمر املبني عىل حذف النون التصاله بواو اجلامعة أو ألف االثنني أو  .٦

 ).اجليس(و) اجلسا(و) اجلسوا: (ياء املخاطبة, نحو
 ).ارمِ (و) اسعَ (و) ادعُ : (فعل األمر املبني عىل حذف حرف العّلة, نحو .٧
) اجلَسنَّ : (فة, نحوفعل األمر املتصل بنون التوكيد الثقيلة أو اخلفي .٨

 .)٢(»)اجلَسنْ (و
: انظر). يوم(هي قراءة نافع, وباقي القراء السبعة يقرؤون برفع ) يوم(القراءة بنصب . ١١٩: املائدة )١(                                            

; والنرش يف القراءات العرش ١٠١اءات السبع للداين ; والتيسري يف القر٢٥٠كتاب السبعة البن جماهد 
 .;١٩٢/ ٢البن اجلزري 

 .١٩١ـ  ١٨٩اإلعراب والبناء  )٢(
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ـ يف هذا النص ـ بشأن حاالت الفعل املبني بناًء عارًضا  إن ما ذكره الدكتور علوش
قصد به معنى مغايًرا عن حاالت البناء العارض لألسامء, ذلك أن هذه األخرية ال تكون يف 

عية نحوية معينة تبنى فيها, كام عددها الدكتور حاالهتا العادية مبنية, ثم تكون يف موق
 .علوش قبل قليل

بينام احلاالت التي ذكرها للفعل ليست كذلك, بل هي حاالت بني فيها الفعل عىل 
غري ما كان من املفرتض أن يبنى عليه يف حاالته العادية أو االفرتاضية, إذ من املفرتض أن 

 مر عىل السكون, وما ذكره الدكتور مجيل علوشيبنى الفعل املايض عىل الفتح, والفعل األ
 .قبل قليل عبارة عن حاالت بنيت فيها عىل غري هاتني احلركتني لكل من املايض واألمر

نعم, إن ما ذكره بشأن الفعل املضارع يتفق مع حاالت األسامء السابقة عليه, إذ يكون 
, فذكر )األصل فيه اإلعراب: وكام يعرب النحاة(معرًبا  يف حاالته العادية أو االفرتاضية

 .الدكتور هنا تلكام احلالتني اللتني يكون فيهام مبنيا بناًء طارًئا

ونقطة مهّمة نوّد التنبيه إليها, وهو أّن األسامء التي أشار إىل بنائها بسبب تركيبها, 
هنا تظل مرّكبات نحوية, وهي مخس حاالت, ال تدخل فيام نحن بصدد البحث فيه, وذلك أ

أحد (و) صباَح مساءَ (و) بيَت بيَت (, و)حيص بيص(وما نبحث فيه هو املفردات, َفـ 
 .كلها مركبات, ذات موقع إعرايب واحد) عرش

َهَذا َيْوَم َينَفُع ﴿: وهو أمر خيتلف عن النوع اخلامس, وهو ما مثل فيه باآلية الكريمة
اِدِقَني ِصْدُقُهمْ   .هنا موقع إعرايب خيتلف عّام أضيف إليه) يوم(, حيث لِـ )١(﴾الصَّ

بينام تعرب الرتكيبات السابقة عليه إعراًبا واحًدا, وال تستقل كل كلمة فيها بإعراب 
 .مستقل

إعراب حميل بشكل مستقل, ونحن يف هذه الدراسة نبحث يف املفردات التي هلا حمل 
لذلك خترج هذه الرتكيبات من نطاق البحث, وكذلك شبه اجلمل التي هلا حمل من 

 .اإلعراب, وكذلك اجلمل ذات املوقع اإلعرايب

أرشُت يف الصفحة السابقة إىل أن هذه اآلية وردت يف النص املصحفي بقراءة حفص عن عاصم برفع  )١(                                            
 ., وقراءة النصب هي قراءة نافع)يوم(





 :الفصل الثاين[*] 
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 :أوالً [*] 

א 

لباهبا, فيقال من أنواع  اعنوانً ) املُْضَمر(وية القديمة بِـ ُعِرَفت الضامئر يف املتون النح
ولكنهم بعد ذلك عندما يدخلون يف تفاصيل الباب يعربون عنها كثًريا  .املضمر :املعارف
) ضمري الشأن والقّصة(و) ضمري الفصل: (, فيقولون)الضامئر(, و)الضمري(بلفظ 

 .وهكذا) .. الضامئر املسترتة(و) الضامئر البارزة(و
١K 

 ـ لغة

إطالقه ] لذلك فإن[َته واسم مفعول من أضمرَته, إذا أخفيته وسرت«: املضَمر ـ لغًة ـ
 .توسع] من باب الـ[البارز ] الضمري[عىل 

: , بمعنى)عقدت العسل, فهو عقيد: (والضمري بمعنى املضمر, عىل حّد قوهلم
 .معقود

; ألنه ليس باسم رصيح, )مكنيا(و) كناية(وهو اصطالح برصي, والكوفية يسمونه 
 .)١(»والكناية تقابل الرصيح

 .٩٧/ ١لد األزهري رشح الترصيح عىل التوضيح, خا )١(                                            
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 ـ نحويا

اسامن ملا وضع «: الضمري واملضمر بأهنام) ه٧٦١ت ( هشام األنصاري يعرف ابن
, أو ملخاطب تارًة ولغائب )هو(, أو لغائب َكـ )أنت(, أو ملخاَطب َكـ )أنا(ملتكّلم َكـ 

 .)١(»)ُقْمنَ (و) قاموا(و) قوموا(, و)قاما(و) قوما(أخرى, وهو األلف والواو والنون, َكـ 

اسامن : املضمر والضمري«: , حيث قال)ه٦٧٢ت ( وقريب منه ما عّرفه به ابن مالك
 .)٢(»)إنه(و) إنك(ملا وضع من األسامء ملتكلم أو خماطب أو غائب, متميًزا بنفسه َكـ 

, حيث عّرفه هنا خيتلف قليًال يف تعريفه للمضمر عّام ذكره يف التسهيل وابن مالك
 .)٣(»املوضوع لتعيني مسّامه ُمْشِعًرا بتكّلمه أو خطابه أو غيبته«: هناك بأنه

وهناك تعريفات كثرية للضمري ال تبتعد كثًريا يف مضموهنا عن هذه التعريفات الثالثة 
التي أوردناها أعاله, ويمكن الرجوع إليها يف املتون واملصادر النحوية, وهي يف أكثرها 

 :أمرين تتفق عىل

 .َعْوِد هذه األلفاظ عىل مذكوٍر سابق عليها لفًظا أو تقديًرا أو حكًام  − 
 .اخلطاب والغيبة والتكلم: تنّوِعها إىل − 

 ـ والدكتورة عزيزة فّوال بابتي )٤(ـ يف النحو الوايف وقد زاد عليها كل من عّباس حسن
ـ إضافة مهّمة, وهي أن الضامئر أسامء جامدة ال  )٥(املعجم املفصل يف النحو العريبـ يف 

 .تتّرصف

وال حيتاج إىل «: يعّلق عىل هذه التعريفات بقوله) ه٧٤٥ت ( ولكنَّ أبا حّيان األندليس
 .)٦(»حمصور] الضمري: أي[حّد ورسم, ألنه 

 .٨٣/ ١أوضح املسالك  )١(                                            
 .٩١/ ١رشح الكافية الشافية  )٢(
 .١٢٠/ ١رشح التسهيل  )٣(
 .١٩٧ـ  ١٩٦/ ١ )٤(
)٥٨٤/ ١ )٥. 
 .٩١١/ ٢ارتشاف الرضب  )٦(
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: أي[ولكونه «: يف اهلمع, يقول) ه٩١١ت ( الدين السيوطيويوافقه عىل ذلك جالل 
ألفاًظا حمصورة بالعّد استغنينا عن حده, كام هو الالئق بكل معدود, كحروف ] الضمري

 .)١(»اجلرّ 

٢K 

ع اإلعرايب باعتبار املوق: خيتلف النحاة يف تقسيم الضامئر, فبعضهم يقسمها باعتبارين
 .الذي حتله, وكذلك بحسب اتصاهلا وانفصاهلا عن الكلمة

ضامئر رفع ونصب وجّر, وبحسب االعتبار : فبحسب االعتبار األول تنقسم إىل
 .ضامئر متصلة ومنفصلة: اآلخر إىل

ة مرفوع] الضامئر: أي[وهي «): ه٦٨٨ت ( )٢(ابن أيب الربيع األندليسيقول 
وأما ... واملنصوبة منفصلة ومتصلة ... ومنصوبة وخمفوضة, فاملرفوعة منفصلة ومتصلة, 

 .)٣(»املخفوضة فال تكون إال متصلة

إنام يقصدون  »مرفوعة ومنصوبة وخمفوضة«وعندما يعرب النحاة بأن الضامئر تكون 
نها , وإال فهي غري معربة حتى يقال ع)خفض(أهنا تقع يف حمل رفع أو نصب أو جر 

 .مرفوعة أو منصوبة

بارز ومسترت, ثم يقسم البارز : بينام البعض اآلخر من النحاة يقوم بتقسيم الضمري إىل
: ضامئر رفع, وضامئر نصب وجر, واملنفصل إىل: متصل ومنفصل, ليقسم املتصل إىل: إىل

 .ضامئر رفع, وضامئر نصب

 .١٩٤/ ١مهع اهلوامع  )١(                                            
لربيع القريش األموي عبيد اهللا بن أمحد بن عبيد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا, أبو احلسني بن أيب ا: هو )٢(

َلوبِني, وأذن له أن يتصّدر ه٥٩٩ولد يف رمضان سنة . العثامين اإلشبييل , وقرأ النحو عىل الدباج والشَّ
وجاء إىل سبتة ملا استوىل الفرنج عىل إشبيلية, وأقرأ هبا . إلشغاله, وصار يرسل إليه الطلبة الصغار

; )امللخص(; و)رشح اإليضاح: (صنف. ومل يكن يف طلبة الشلوبني أنجب منه. النحو دهره
 .١٠٧ـ  ١٠٦/ ٢بغية الوعاة : انظر. ه٦٨٨تويف سنة . , وغريها)القوانني(و

 .٥٨٤ـ  ٥٨١امللخص يف ضبط قواعد العربية  )٣(
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إىل بارز ـ وهو ما له صورة يف اللفظ, كتاء ] الضمري: أي[وينقسم «: يقول ابن هشام
ر يف ]بخالف البارز يف املعنى: أي[ـ وإىل مسترت ـ وهو بخالفه ) قمُت ( فعل [, كاملقدَّ

 ).ُقمْ ]: (األمر

, )ابني(, كياء )إالَّ (وينقسم البارز إىل متصل ـ وهو ما ال ُيْفَتَتح به النطق, وال يقع بعد 
 ...ويائه, ) سلنيه(, وهاء )أكرمك(وكاف 

ما (, و)أنا مؤمن: (, تقول)أنا: (, نحو)إالَّ (ما يبتدأ به ويقع بعد : وإىل منفصل, وهو
 .)١(»)قام إال أنا

وما ذكره ابن هشام يف هذا النص هو ما عليه مجهور النحاة, بخالف ما يذكره أبو 
] املسترت: أي[جيعلون املستكِّن «إىل أن بعض النحاة  حينام أشار) ارتشاف الرضب(يف  حّيان

 .)٢(»من املتصل
Kאא 

 ـ تعريفها

ما ال «قبل قليل عرف فيه الضمري املتصل بأنه  يف النص الذي نقلناه عن ابن هشام
يف رشحه  خيتلف عّام ذكره ابن عقيل, وهذا التعريف ال »)إالَّ (ُيْفَتَتح به النطق, وال يقع بعد 

ونحوه, ) أكرمك(الذي ال يبتدأ به, كالكاف من : فاملتصل هو«: عىل األلفية, إذ قال هناك
 .)٣(»)ما أكرْمُت إال كَ : (, فال يقال]النثر: أي[يف االختيار ) إالَّ (وال يقع بعد 

 .تصل عام ذكره ابن هشام وابن عقيل كثًرياوال خيتلف النحاة فيام يعرفون به الضمري امل

 بينام قد نجد اختالًفا يف تعريفات املصادر احلديثة, فها هي الدكتور عزيزة فّوال بابتي
 :الضمري البارز املتصل هو«: يف املعجم املفصل يف النحو العريب تقول

 .الذي يتصل بآخر الكلمة − 
 .٨٣/ ١أوضح املسالك  )١(                                            

 .٩١١/ ٢ارتشاف الرضب  )٢(
 .٨٨/ ١رشح ابن عقيل  )٣(



 ١١٩  ...................................  الضامئر: الزًما ناءً ب املبنية لألسامء املحيل اإلعراب

 .درهاوال يكون يف ص − 
 .وال يف صدر مجلتها − 
 .وال يمكن النطق به وحده − 
وال َيفِصل بينه وبني الكلمة املتصل هبا فاصٌل, من حرف عطف, أو أداة  − 

 .)١(»)إال(االستثناء 

 ـ أنواعها

ضامئر رفع, : تتنّوع الضامئر املتصلة بحسب مواقعها اإلعرابية التي حتل فيها إىل
ينقسم املتصل ـ بحسب مواقع اإلعراب ـ إىل و«: وضامئر نصب وجّر, يقول ابن هشام

 :ثالثة أقسام

, والواو َكـ )قاما(, واأللف َكـ )قْمُت (التاء َكـ : ما خيتص بمحل الرفع, وهو مخسة
 ).قومي(, وياء املخاطبة َكـ )قْمنَ (, والنون َكـ )قاموا(

َريبِّ ﴿: ياء املتكلم, نحو: وما هو مشرتك بني حمّل النصب واجلّر فقط, وهو ثالثة
َعَك َربَُّك ﴿]: قوله تعاىل[, وكاف املخاطب, نحو )٢(﴾َأْكَرَمنِي , وهاء الغائب, )٣(﴾َما َودَّ

اِوُرهُ ﴿]: قوله تعاىل[نحو   )٤(﴾َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُحيَ

نَا ﴿]: قوله تعاىل[خاّصة, نحو ) نا(وما هو مشرتك بني الثالثة, وهو  نَا إِنَّ بَّ رَّ
 .)٦(»)٥(﴾َسِمْعنَا

 .٥٨٩/ ١املعجم املفصل يف النحو العريب  )١(                                            
قراءة نافع, وأيب عمرو بن : ـ من القراءات السبع ـ وصًال هي) أكرمني(القراءة بإثبات ياء . ١٥: الفجر )٢(

وقرأ الباقون بحذف الياء, وهي القراءة املثبتة يف النص املصحفي املتداول . العالء يف إحدى روايتيه
; والنرش ٢٢٣ القراءات السبع ; والتيسري يف٦٨٥ـ  ٦٨٤كتاب السبعة : انظر. بقراءة حفص عن عاصم

 .٣٠٠ـ  ٢٩٩/ ٢يف القراءات العرش 
 .٣: األعىل )٣(
 .٣٧: الكهف )٤(
 .١٩٣: آل عمران )٥(
 .٨٥ـ  ٨٣/ ١أوضح املسالك  )٦(
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, »الضامئر األصول«ا النّص يشري فقط إىل ما يسّميه النحويون يف هذ وابن هشام
التاء املكسورة الداّلة عىل املؤنثة : ضمري أصل, يتفرع منه: فضمري الرفع املتصل التاء

املفردة, ويزاد عليها امليم واأللف للداللة عىل التثنية, وامليم للداللة عىل مجع الذكور, 
 .والنون للداللة عىل مجع اإلناث

التي عّددها ابن [الضامئر السابقة «: بقوله وإىل هذه النقطة يشري اجلالل السيوطي
 :أصول, وهذه فروعها] هشام قبل قليل

فإذا أريد املثنى يف اخلطاب أو الغيبة, زيد عىل التاء ـ يف الرفع, والكاف واهلاء يف 
ِت التاء فيها, ) رضبتام(: النصب واجلّر ـ ميم وألف, نحو ... للمذكر واملؤنث, وُضمَّ

 ).مرَّ هبام(و) رضهبام(, و)مّر بكام(و) رضبتكام(و

مرَّ (, )رضبكم(, )رضبتم: (وإذا أريد اجلمع املذكر يف املذكورات, زيد ميم فقط, نحو
 .)١(») ...مرَّ هبم(, )رضهبم(, )بكم

Kאא 

 ـ تعريفها

 .)٢(»)إالَّ (ما ُيبتدأ به, ويقع بعد «: الضمري املنفصل بأنه عرف ابن هشام

: يف معجمها املفصل يف النحو العريب, إذ تقول وهو قريب مما عرفته به الدكتورة عزيزة
) أنا قائم: ( بفاصل, مثلهو الذي يصح االبتداء به, فيسبق العامل, أو يتأّخر عنه مفصوالً «
 .)٣(»)ما قائم إالَّ أنا(و

 .٢٠٠ـ  ١٩٩/ ١مهع اهلوامع  )١(                                            
 .٨٣/ ١أوضح املسالك  )٢(
 .٥٨٩/ ١املعجم املفصل يف النحو العريب  )٣(



 ١٢١  ...................................  الضامئر: الزًما بناءً  املبنية لألسامء املحيل اإلعراب

 ـ نوعاها

: بخالف الضامئر املتصلة ال تقع الضامئر املنفصلة إال يف موقعني إعرابيني فقط, مها
الرفع والنصب, وال يقعان جمرورين, إال يف حاالت نادرة ـ سنشري إليها الحًقا, ولذلك 

 .لرفع وضامئر النصبضامئر ا: يقسمون الضامئر املنفصلة إىل

 ـ ضامئر الرفع املنفصلة

اعلم أن املضمر املرفوع إذا حّدث «: يف كتابه أفراد هذه الضامئر, فيقول يعّدد سيبويه
, وإن حّدث عن )نحنُ : (, وإن حّدث عن نفسه وعن آخر قال)أنا(عن نفسه, فإن عالمته 
 ... ,)نحن: (نفسه وعن آخرين, قال

: , وإن خاَطَب اثنني فعالمتهام)أنت: (ا املضمر املخاطب فعالمته إن كان واحًداوأم
 ..., )أنتم: (, وإن خاطب مجًعا فعالمتهم)أنتام(

ث عنه, فعالمته  , وإن حدْثَت )هي(, وإن كان مؤنًثا فعالمته )هو(وأما املضمر املحدَّ
, وإن كان اجلميع مجيَع )هم(, وإن حدثت عن مجيع فعالمتهم )مها(عن اثنني فعالمتهام 

 .)١(»)هنَّ (املؤنث فعالمته 

 ـ ضامئر النصب املنفصلة

اعلم أن عالمة املضمرين املنصوبني «: ضامئر النصب املنفصلة بقوله يعّدد سيبويه
ا( يف حال مل تستطع اإلتيان بالضمري : أي) [رأيتَك (ما مل تقدر عىل الكاف التي يف ) إيَّ
, )رأيتُكنَّ (يف ) ُكنَّ (, و)رأيتُكم(يف ) ُكم(, و)رأيتُكام(يف ) ُكام(, و]تصل, وهو هنا الكافامل

التي يف ) هم(, و)رأيتهام(يف ) مها(, و)رأيتها(, واهلاء التي يف )رأيته(واهلاء التي يف 
 ).رأيتنا(التي يف ) نا(, و)رأيتني(يف ) ين(, و)رأيتهنَّ (التي يف ) ُهنَّ (, و)رأيتهم(

ذلك املوضع, ألهنم ) إيا(فإن قدرَت عىل يشء من هذه احلروف يف موضٍع مل ُتوِقع 
 .)٢(»وأخواهتا) أنت(, كام استغنوا بالتاء وأخواهتا يف الرفع عن )إيا(استغنوا هبا عن 

 .٣٥٢ـ  ٣٥٠/ ٢ )١(                                            
 .٣٥٦ـ  ٣٥٥/ ٢ )٢(
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 :ويتلّخص من نص سيبويه هذا أن ضامئر النصب املنفصلة هي

 .ياُكنَّ إياَك, وإياِك, وإياُكام, وإياُكْم, وإ: للمخاطب − 
 .إياه, وإياها, وإيامها, وإياهم, وإياهنَّ : للغائب − 
 .إياي, وإيانا: للمتكّلم − 

Kאא 

البارز ضّد املستكّن, وهو عىل «: يف التسهيل بالضامئر املستِكنَّة, يقول سّامها ابن مالك
 .)١(»متصل ومنفصل: رضبني

: مستكّن وبارز, وأيًضا إىل: وقسموا املرفوع إىل«: , يقولوتابعه يف ذلك أبو حيان
 .)٢(»وجيعلون املستكّن من املتصل. متصل ومنفصل

 ).املسترت(ولكن هذا املصطلح مل يستقّر كثًريا كام استقّر مسّمى 

 ـ تعريفها

, أي بخالف الضمري البارز, حيث عرفه بأنه )٣(»فهبخال«: بقوله وقد عرفها ابن هشام
, ليكون املقصود بالضمري املسترت ما ال تكون له صورة ظاهرة يف »ما له صورة يف اللفظ«

 .اللفظ

: ابَن هشام يف طريقة تعريف الضامئر املسترتة, يقول يف كشافه وقد اتبع التهانويُّ 
: ما لفظ به, نحو: البارز واملستكّن, املسّمى باملسترت أيًضا, فالبارز إىل: الثالث] التقسيم[و«
: , ولذا سمي منويا أيًضا, نحو]ما نوي من الضمري: أي[ما نوي منه : , واملستكنّ )رضْبُت (
َب (  .)٤(»رضب هو: , أي)َرضَ

 .١٢١/ ١رشح التسهيل  )١(                                            
 .٩١١/ ٢ارتشاف الرضب  )٢(
 .٨٣/ ١أوضح املسالك  )٣(
 .٢٢٠/ ١كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  )٤(
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ملفصل من لفظ املسترت يف التعريف, يف معجمها ا بينام استفادت الدكتورة فوال بابتي
 .)١(»ما استرت يف النطق والكتابة«: فقالت عنه بأنه

 ـ قسامها

 .ضامئر واجبة االستتار, وضامئر جائزة االستتار: تنقسم الضامئر املسترتة إىل

الضمري  وهذا«: عن الضامئر واجبة االستتار باالستتار الالزم, قال وقد عربَّ ابن يعيش
أال يسند الفعل إىل غريه من : »الزم«واملراد بقولنا . الزم, وغري الزم: املسترت عىل رضبني

 .)٢(», إذا أخربَت عن نفسك)أقومُ : (األسامء الظاهرة واملضمرة ذات العالمة, وذلك نحو

ا أن يكون الزًما, واملستكّن إم«: بتعريف قريب جدا منه, يقول وقد عرفه التهانوي
أفعل, ونفعل, وتفعل : ال يسند الفعل إالَّ إليه, وذلك يف أربعة أفعال, وهي: أي

 .للمخاطب, واْفَعْل 

 .)٣(»ما يسند إليه عامله تارة, وإىل غريه أخرى: أو غري الزم, وهو

يف تعريفه له قبل  والضمري يسترت وجوًبا يف حاالت حمّددة, أشار إىل بعضها التهانوي
من الضامئر ما جيب «: مفصلة يف اهلمع, يقول قليل, وذكرها جالل الدين السيوطي
 :استتاره, وهو ما ال خيلفه ظاهر, وهو

ْب (املرفوع بفعل األمر, َكـ  .١  ).اْرضِ
ُب (املضارع املتكلم, َكـ ] املرفوع بِـ[و .٢ ُب (و) َأْرضِ  ).َنْرضِ
 ).ترضُب (أو املخاطب, َكـ  .٣
 ., ذكره يف التسهيل)َنَزالِ (, و)َصهْ (واسم فعل األمر, َكـ  .٤
 ., زاده أبو حيان يف رشحه)أف(, و)أوه(واسم فعل املضارع, َكـ  .٥
 ).ما أحسن زيًدا(والتعجب, َكـ  .٦

                                            )٥٨٩/ ١ )١. 
 .٣٢٨/ ٢رشح املفصل  )٢(
 .٢٢٠/ ١كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  )٣(
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 ).زيد أفضل من عمٍرو(والتفضيل, َكـ  .٧
ال يكون (, و)دا عمًراما ع(, و)قاموا ما خال زيًدا(وأفعال االستثناء, َكـ  .٨

يف باب االستثناء من  يف التوضيح, وابن مالك زادها ابن هشام). خالًدا
 .)١(»التسهيل, ويف رشح التسهيل أليب حيان

 .)٢(»وما عدا ما ُذِكَر من األفعال ال يلزم استتار الضمري فيه«

أن عدَّ الضمري املسترت وجوًبا من أقسام الكلمة أمًرا يستحق التأّمل,  ويرى أبو حّيان
الضمري املستِكّن وجوًبا ـ يف تسميته اسًام ـ َنَظٌر, ألن : يقول) النهاية] (كتاب[ويف «: يقول

 .)٣(»االسم والفعل واحلرف يطلق عىل الكلمة, وهذا ليس بكلمة
٣Kאאאאא 

املواقع : قد أرشُت سابًقا إىل أنه من االعتبارات التي عىل أساسها قسمت الضامئر
كام أن الضامئر . ضامئر رفع, وإىل ضامئر نصب وجرّ : اإلعرابية, إذ تقسم الضامئر املتصلة إىل

 .ضامئر نصب: ضامئر رفع, وأخرى إىل: املنفصلة تقسم إىل

 .فصيل يف هذه املواقع اإلعرابية التي حتل فيها هذه الضامئرويف هذه النقطة نحاول الت

 ضامئر الرفع املتصلة. أ

املبتدأ, : حتل هذه الضامئر يف حمل رفع دائًام, ومواقع الرفع يف النحو عرشة, هي
وأخواهتا, ثم توابع ) إن(وأخواهتا, وخرب ) كان(وخربه, والفاعل, ونائب الفاعل, واسم 

 .النعت والبدل والتوكيدالعطف و: هذه املواقع

ولو تتبعنا املواقع التي حتل فيها ضامئر الرفع املتصلة لوجدناها ال تتجاوز الثالثة منها 
 .وأخواهتا) كان(فقط, وهي الفاعل ونائب الفاعل واسم 

 .٢١٤/ ١مهع اهلوامع  )١(                                            
 .٣٨٢/ ٢رشح املفصل ال بن يعيش  )٢(
 .٩١١/ ٢ارتشاف الرضب  )٣(
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فهي ال تقع مبتدأ وال خًربا, لعدم صحة النطق هبا مفردة, إذ يكون هذان املوقعان 
 .منفردين دائًام 

 .التوابع, فال يكون التابع إال منفصًال عن متبوعهوكذلك 

وتعرب «): تاء الفاعل(يف حديثه عن إعراب الضمري  يقول األستاذ طاهر اخلطيب
, ونائب فاعل إذا كان ]يف أمثلة سابقة[فاعًال إذا كان الفعل للمعلوم, كام ورد ] التاء: أي[

كنُت : (, أو اسًام لألفعال الناقصة, نحو)ْئُت عىل اجتهاديكوفِ : (الفعل للمجهول, نحو
 .)١(»)متعًبا من السهر

 ضامئر النصب واجلّر املتصلة. ب

 :جمموع مواقع النصب اإلعرابية لألسامء ستة عرش موقًعا إعرابيا, هي كالتايل

 .املفعول به .١
 ).املصدر: أو(املفعول املطلق  .٢
 .املفعول فيه .٣
 .احلال .٤
 .املستثنى .٥
 .نادىامل .٦
 .املفعول ألجله .٧
 ).كان وأخواهتا(خرب األفعال الناقصة  .٨
 ).إن وأخواهتا(اسم احلروف الناسخة  .٩

 .املفعول معه .١٠
 .)٢(النافية للجنس) ال(اسم  .١١
 .التمييز .١٢

 .١٢٥املعجم املفصل يف اإلعراب  )١(                                            
النافية قسًام مستقال عن اسم احلروف الناسخة, لكونه يتطلب رشوًطا خاّصة ) ال(وضعُت موقع اسم  )٢(

 .ختتلف عن موقع اسم إن وأخواهتا
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 .املعطوف عىل املنصوب .١٣
 .البدل من املنصوب .١٤
 .توكيد املنصوب .١٥
 .)١(نعت املنصوب .١٦

 :أما مواقع اجلّر اإلعرابية, فهي التالية

 .ور بحرف اجلرّ املجر .١
 .املجرور باإلضافة .٢
 املعطوف عىل جمرور .٣
 .البدل من املجرور .٤
 .توكيد املجرور .٥
 .نعت املجرور .٦

وقبل الرشوع بذكر املواقع اإلعرابية التي حتل فيها ضامئر النصب واجلّر ُنذّكر بمسائل 
 :مهّمة, وهي

ها النحاة من املعارف, وعند كثري منهم هي أعرف امل −  عارف, أن الضامئر ُيِعدُّ
ولذلك ال تقع هذه الضامئر يف موقع نحوي ال يكون إال نكرة, مثل احلال, 

 .النافية للجنس, أو التمييز أو املفعول ألجله) ال(أو اسم 
كام أن هذه الضامئر هي ضامئر متصلة, ومعنى هذا أن تتصل بعاملها,  − 

 .ولذلك ال تقع منادى, أو مستثنى, أو خًربا لكان وأخواهتا

ه يف النقطتني السابقتني هي اعتبارات قياسية تنتظم هبا قواعد النحو العريب, وما ذكرنا
حيكمها يف األخري االستعامل العريب, وبتتبع هذا االستعامل وجدنا أن هذه الضامئر تقع يف 
أربعة مواقع إعرابية, اثنني منها للنصب, واثنني للجّر, يذكرها األستاذ اخلطيب يف معجمه 

 :ضمري بارز للمخاطب املفرد, وتكون: الكاف الضمريية«: اب, إذ يقولاملفصل يف اإلعر
 .د ال حيتاجها تابٌع آخرأفردُت كل تابع عىل حدة, ألن كل تابع حيتاج لتوفر رشوط معينة ق )١(                                            
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, )شجعتك عىل السفر: (يف حمل نصب مفعول به, إذا اتصلت بالفعل, نحو .١
... 

 ..., )ثوبك جديد: (يف حمل جّر مضاف إليه, إذا اتصلت باالسم, نحو .٢
 ذهبُت إليك يف: (يف حمل جّر بحرف اجلر, إذا اتصل هبا حرف اجلّر, نحو .٣

 ..., )الصباح
 .)١(»)إنك مهذب: (وأخواهتا, إذا اتصلت هبا, نحو) إن(يف حمل نصب اسم  .٤

 بعض احلاالت التي ال تقع فيها الضامئر املتصلة مفعوالً به[*] 

من املواقع املهّمة التي حتّل فيها ضامئر النصب املتصلة وقوعها مفعوالً به, وذلك 
 .ال واقعة يف حمل نصب مفعوالً به, حيث الكاف يف هذا املث)رأيتك: (كقولك

ولكن من أساليب العرب أالَّ تضع هذه الضامئر يف موقع املفعول به حينام يكون الفعل 
 :واقًعا عىل من يعود عليه الضمري, وذلك يف األمثلة التالية

أن يتصل الفعل بضمري املخاطب, واملتحّدث خياطبه بفعل قام به, فال يصّح أن ) ١(
ْبَك : (ملخاَطبِهيقول املتكلم  عقاًبا لكم : (, أو)أنت هبذا العمل السيئ َأْهَلْكَتَك : (, أو)اْرضِ

 ).يا نساُء, ال ُتْتِعْبنَُكنَّ : (, و)يا قوُم, اقتلوُكم

, )اقتلوا أنفَسكم(, و)َأْهكلَت نفَسك(, و)ارضْب نفَسك: (بل تقول يف هذه األمثلة
 ).ال تتعْبَن أنفسكنَّ (و

, والفعل يقوم به املتكلم نفسه, إذ ال )ياء املتكلم(ضمري املتكلم أن يتصل الفعل ب) ٢(
إنام يقول ). َرضْبُتنِي(, أو )َظَلْمُتنِي: (, أو)أهلكُتنِي: (يصح أن يقول املتحّدث عن نفسه

 ).رضبُت نفيس(, و)ظلمُت نفيس(و) أهلكُت نفيس: (بدالً من ذلك

, )حسبتني: (يصّح أن يقالولكن اللغويني جيوزون ذلك يف األفعال القلبية, ف
 .ـ باملعنى القلبي) أراين(و) وجدُتني(و) ظننتني(و

 .٣٣٦ـ  ٣٣٥املعجم املفصل يف اإلعراب,  )١(                                            
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أن يتصل الفعل بضمري الغائب, واملتحدث يتحّدث عنه بفعل قام به هو, فال ) ٣(
: ويقصد أن صاحب الفعل قام بذلك جتاه نفسه, بل يقول) َظَلَمهُ : (يصح أن يقول قائل

 ).ظلم نفسه(

) اقُتْلَك (وال ) اِرضْبَك : (ال جيوز لك أن تقول للمخاطب«: ويف ذلك يقول سيبويه
, ملا كان املخاطب فاعًال, وجعلت مفعوله نفسه َقُبَح ذلك, ألهنم استغنوا )رضبَتَك (و

 ).إياك(عن الكاف ها هنا, وعن ) أهلكَت نفسك(و) اقتل نفَسك: (بقوهلم

, ألنه جعل نفسه )ُأهلُكنِي(وال ) هلكُتنيأ: (وكذلك املتكلم ال جيوز له أن يقول
 ).إياي(وعن ) ين(عن ) أنفع نفيس: (مفعوَله, فقبح, وذلك ألهنم استغنوا بقوهلم

َبهُ : (وكذلك الغائب ال جيوز لك أن تقول إذا كان فاعًال وكان مفعوله نفسه; ) َرضَ
 ).أهلك نفسه(, و)ظلم نفسه: (ألهنم استغنوا عن اهلاء وعن إياه بقوهلم

) زعمُت (و) أرى(, و)ِخلُت (و) ظننُت (و) حسبُت (ولكنه قد جيوز ما قبح ها هنا يف 
وجدتني فعلُت (و) أراين(و) حسبتني: (وذلك قولك... إذا مل َتْعِن رؤية العني, ) رأيُت (و

 .)١(»)رأيتني ال يستقيم يل هذا(, و)كذا وكذا

 بعض حروف اجلّر التي ال تدخل عىل الضامئر املتصلة[*] 

املواقع اإلعرابية املهّمة التي حتل فيها ضامئر النصب واجلر املتصلة هو وقوعها يف من 
: حمل جّر بحرف اجلّر, ولكن هذا ال يعني أن مجيع حروف اجلّر تدخل عليها, فاحلروف

) فيه(و) له(و) به: (وغريها تدخل عىل الضامئر, فتقول) إىل(و) عن(و) يف(الباء والالم و
 ).إليه(و) عنه(و

الكاف, : إن معظم حروف اجلّر تدخل عىل الضامئر, باستثناء ثالثة منها, هي بل
 .وحتى, ومذ

هذا باب ما ال جيوز فيه اإلضامر من «: يف كتابه باًبا لذلك, قال فيه وقد عقد سيبويه
 :حروف اجلر

 .٣٦٧ـ  ٣٦٦/ ٢الكتاب  )١(                                            
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 ., وحتى, ومذ)أنت كزيد: (وذلك الكاف يف

 ].حرف الكاف: أي[مثيل, وشبهي عنه فأسقطوه : وذلك ألهنم استغنوا بقوهلم

َدْعُه حتى : (, وبقوهلم)رأيتهم حتى ذاك: (بقوهلم) حتى(واستغنوا عن اإلضامر يف 
; ألن )دعه إليه: (إذا قال) إىل(وباإلضامر يف ). دعه حتى ذاك: (, وبقوهلم)يوم كذا وكذا

 .)١(»)كه(و) كي(عن ) مثله(و) مثيل(املعنى واحد, كام استغنوا بِـ 

, يقول يف )منذ: (األحرف التالية ويضيف عليها ابن هشام , وواو القسم وتائه, وربَّ
الواو, : ما جيّر الظاهر دون املضمر, وهو سبعة: أيًضا إىل] حروف اجلرّ [وتنقسم «: ذلك

الظاهر واملضمر, وهو ما جيّر ] إىل[, و)رب(, والكاف, و)حتى(, و)منذ(, و)مذ(والتاء, و
 .)٢(»البواقي

يغفل ذكر حريف الواو والتاء, هو اختصاصهام  وربام يكون السبب الذي جعل سيبويه
) رب(, فإن ابن هشام يشري يف املغني إىل أن )رب(وفيام خيّص . بالقسم, دون بقية األسامء

, )منذ: (بقى ما أضافه ابن هشام هووي. )٣(تدخل عىل الضامئر, كام ورد ذلك عن العرب
 .والواو والتاء

 ضمري النصب واجلر إذا أضيف إىل الوصف[*] 

 .تكون الضامئر يف حمل جر إذا دخلت عليها حروف اجلّر, وإذا أضيفت إىل األسامء

ولكنها إذا أضيفت إىل اسم الفاعل أو اسم املفعول أو الصفة املشبهة ـ وهذه الثالثة 
ـ يكون هلا حكم خمتلف, ومل يتفق النحاة عىل رأي موّحد يف هذه ) وصًفا(: يسميها النحاة

 .املسألة

, َفـ )هذا ضارُب زيدٍ : (وذلك ألن اسم الفاعل قد يضاف إىل معموله, كقولك
 ., مضاف إليه لفًظا, مفعول به معنًى)زيدٍ (

 .٣٨٣/ ٢س, . م )١(                                            
 .٢٥٣رشح القطر  )٢(
 .١٨١/ ١املغني, : انظر )٣(
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 هذا الضارُب : (كام أن الوصف جيوز أن تضيفه حتى مع دخول الالم عليه, فتقول
 ).زيدٍ 

ًحا هذا اخلالف يقول ابن هشام ) ال(إضافة الوصف املحىل بِـ  وجّوز الفراء«: موضِّ
 ).الضارب رجلٍ (, خالف )الضارب هذا(, و)الضارب زيدٍ (إىل املعارف كلها, َكـ 

د , وقال »موضع الضمري خفض«): ضاربك(و) الضاربك(يف  )١(والرّماين وقال املربِّ
] املحىل بأل) [الضاربك(كالظاهر, فهو منصوب يف «: , وقال سيبويه»نصب«: األخفش

 .)٢(»الوجهان) الضاربوك(و) الضارباك(وجيوز يف ). ضاربك(خمفوض يف 

ـ عىل  ـ حمقق كتاب أوضح املسالك البن هشام عبد احلميد ويعلق حممد حميي الدين
اعلم أن للنحاة يف هذه املسألة ثالثة أقوال, ذكرها املؤلف, ونوضحها «: هذه املسألة بقوله

 :لك, فنقول

د القول األول أن الضمري يف موضع : ـ حاصله والرّماين )٣(واملازين ـ وهو قول املربِّ
, أم )زيد الضاربك: (خفض بإضافة الوصف إليه, سواء أكان الوصف مقروًنا بأل, نحو

 ..., )زيد ضاربك: (كان الوصف جمّرًدا من أل, نحو

أن موضع الضمري نصب : ـ وحاصله وابن هشام هو قول األخفشـ و القول الثاين
 ...عىل املفعولية, 

عيل بن عيسى بن عيل بن عبد اهللا, أبو احلسن الرّماين, وكان يعرف باإلخشيدي وبالوراق, وهو : هو )١(                                            
ولد . كان إماًما يف العربية, عّالمة يف األدب, يف طبقة الفاريس والسريايف, كان معتزليا. أشهربالرماين 

; )احلدود األكرب(; و)التفسري: (صنّف. , وأخذ عن الزجاج وابن الرساج وابن دريده٢٧٦سنة 
). روفمعاين احل(للامزين; ) رشح األلف والالم(; و)رشح أصول ابن الرساج(; و)احلدود األصغر(و

 .١٥٢ـ  ١٥١/ ٢; وبغية الوعاة ٢٩٦ـ  ٢٩٤/ ٢إنباه الرواة : انظر. ه٣٨٤تويف سنة 
 .١٠١ـ  ٩٩/ ٣أوضح املسالك  )٢(
نحوي برصي, روى عن أيب : بن عدي ـ بن حبيب, أبو عثامن املازين: بكر بن حممد بن بقية ـ وقيل: هو )٣(

د والَفْضل بن كان ال يناظر أحًدا إال . حممد اليزيدي ومجاعة عبيدة واألصمعي وأيب زيد, وعنه املربِّ
د. قطعه لقدرته عىل الكالم, وقد ناظر األخفش يف أشياء كثرية فقطعه مل يكن بعد سيبويه : قال عنه املربِّ

يف جوامع ) الديباج(; و)القوايف(; و)العروض(كتاب يف القرآن; و: صنّف. أعلم بالنحو من أيب عثامن
إنباه الرواة : انظر. ه٢٤٩, أو ٢٤٨تويف سنة ). األلف والالم(; )فيه العامةما تلحن (كتاب سيبويه; 

 .٣٩٣ـ  ٣٩١/ ١; وبغية الوعاة ٢٩١ـ  ٢٨١/ ١
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أنه يعد الضمري كاالسم الظاهر, فإذا : ـ وحاصله ـ وهو قول سيبويه والقول الثالث
كان الضمري يف حمل جّر باإلضافة, ألنك ) أل(فجئت بالوصف جمرًدا من ) ضاربك: (قلت

جمروًرا باإلضافة, إذ كان حذف التنوين من الوصف ) زيد(لكان ) ضارُب زيدٍ : (لو قلت
: وإذا قلت. دليًال عىل أنه مضاف ملا يليه ما دام الكالم خالًيا مما يمنع من اإلضافة

أو ) الضارباك: (وإذا قلت... كان الضمري يف موضع نصب عىل املفعولية, ) الضاربك(
كون الضمري يف حمل جر : فجئت بالوصف مثنى أو جمموًعا جاز الوجهان) الضاربوك(

جاز يف االسم ) الضاربا زيد: (باإلضافة, وكونه يف حمل نصب عىل املفعولية, ألنك لو قلت
 .)١(»الظاهر الوجهان

يرى أن للضمري املتصل هنا حمل  )ه٣٧٧ت ( وقد وجدُت أن أبا عيلٍّ الفاريس
يف ) الضاربك(و) الضاربه(هاء الضمري وكافه يف «: النصب, يقول يف مسائله البرصيات

 .موضع نصب, بداللة أن املظهر إذا وقع ها هنا كان منصوًبا, ومل جيز فيه اجلرّ 

 فإنه وإن كان قد عاقب النون ومل) الضاربوه(و) الضارباك(فأما التثنية واجلمع يف 
نوًنا, فإنه أيًضا يف موضع نصب, كام كان يف موضع ) الضاريب: (يعاقب يف الواحد, نحو

 .)٢(»نصب لو ثبتت النون, ألن املعنى معنى املنصوب

 ضامئر الرفع املنفصلة. ج

املواقع التي تقع فيها الضامئر املتصلة ال تقع فيها املنفصلة, وما تقع فيها املنفصلة ال 
 :يف ألفيته يقول ابن مالكحتل فيها املتصلة, 

ــــل ــــيء املنفص ــــاٍر ال جي  ويف اختي
 

ـــــل  ـــــيَء املتَّص ـــــأتَّى أن جي  إذا ت

كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمري املتصل ال «: ويقول شارح ألفيته ابن عقيل
أكرْمُت : (, فال تقول]لكابن ما[جيوز العدول عنه إىل املنفصل, إال فيام سيذكره املصنف 

 ).أكرمتك: (; ألنه يمكن اإلتيان باملتصل, فتقول)إياك

 .)٣(»)إياك أكرمُت : (فإن مل يكن اإلتيان باملتصل تعنيَّ املنفصل, نحو
 ., اهلامش١٠٠س, . م )١(                                            

 .٨٦١/ ٢املسائل البرصيات  )٢(
 .٩٨ـ  ٩٦/ ١رشح ابن عقيل  )٣(
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 :ومواقع الرفع التي ذكرناها للمتصل ثالثة, هي

 .الفاعل, ونائب الفاعل, واسم كان وأخواهتا

املبتدأ, وخربه, : مواقع الرفع يمكن أن حتلها هذه الضامئر املنفصلة, وهي وما بقي من
 .وأخواهتا, وتابع املرفوع) إن(وخرب 

اهللاُ َال إَِلَه  ُهوَ وَ ﴿: أما املواقع الثالثة األوىل فضامئر الرفع املنفصلة تقع فيها مجيًعا, تقول
 .ـ مبتدأ ـ )١(﴾إِالَّ ُهوَ 

 .ـ خرب املبتدأ) أنتالذي أكرم احلضور : (وتقول

 ).أنتإن الصادق : (ومثال خرب إن

كام أننا ذكرنا أثناء تعريف الضمري املتصل واملنفصل أن املتصل ال ُيفَصل بينه وبني 
بني ) إال(تتوّسط العامل فيه, وإذا حدث ما يفصل بينهام أتينا بالضمري منفصًال, فعندما 

الفعل والفاعل, ال يقع الفاعل ضمًريا متصًال, ويتعّني اإلتيان ـ حينها ـ بالضمري املنفصل, 
 ).ما حتّدث إال أنت: (فتقول

فهذه «: يف رشحه عىل اللمع, يقول) ه٦٣٧ت ( )٢(وهنا أنقل ما ذكره ابن اخلباز
 :كالم مواضعهلا يف ال] الرفع املنفصلة[الضامئر 

 ).هو قائم: (أن تكون مبتدأة, كقولك: األول
 ).القائم أنت: (أن تكون خًربا, كقولك: الثاين
 ).ما تكلم إال نحن: (أن تكون بعد حرف االستثناء, كقولك: الثالث
  ).جاء زيد وأنا(: أن تكون بعد حرف العطف, كقولك: الرابع

 .٧٠: القصص )١(                                            
بن عيل, املعروف بابن اخلباز اإلربيل املوصيل  أمحد بن احلسني بن أمحد بن معايل بن منصور: هو )٢(

) التوحية يف النحو: (له من الكتب. ٦٣٧تويف سنة . النحوي الرضير, أبو العباس شمس الدين
. البن األنباري, وغريها) رشح ميزان العربية(و) رشح املقدمة اجلزولية(و) رشح اللمع البن جني(و

 .٩٥/ ١ني ; وهدية العارف٢٦٠/ ١بغية الوعاة : انظر
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اَجتُِدوُه ِعنَد اهللاِ﴿: ه تعاىلأن تقع فصًال بني املبتدأ وخربه, كقول: اخلامس . )١(﴾ ُهَو َخْريً
ا(ويدّلك عىل أنه فصل ال موضع له من اإلعراب أنه نصب  , ولو كان له موضع لكان )َخْريً

 .)٢(»خربه) خًريا(مبتدأ, و

أو إحدى أخواهتا, وال يبُعُد ) إن(وقوع الضمري املنفصل خًربا لِـ  ومل يذكر ابن اخلباز
أن يكون ذلك لعدم وروده يف نص عريب مسموع, فجواز وقوعه هذا املوقع اإلعرايب هو 
من باب القياس, والتمّيش مع القاعدة النحوية, كام أنه قد يكون عن غفلة منه هلذا املوقع 

 .اإلعرايب

هلذه املواقع أهنا مجيًعا هلا حمل إعرايب, ذلك أنه أشار إىل أن  وهو هنا ال يقصد من ذكره
ال حمل له من اإلعراب, وإنام أراد أن هذه الضامئر التي ) املوضع اخلامس(ضمري الفصل 

تعرف ـ نحويا ـ بضامئر الرفع تقع يف مواقع حمّددة, بغض النظر عن املحّل اإلعرايب, 
 .أن تكون حمل رفع, لتصح التسمية مع واقع املسّمىبمالحظة أن الغالب يف هذه املواقع 

فأما املرفوع «: يف رشحه عىل املفصل, يقول يذكره ابن يعيش وما أغفله ابن اخلباز
وأخواهتا, وَبْعَد حروف االستثناء, وحروف ) إنّ (املبتدأ, وخربه, وخرب : فخمسة مواضع

: وقوله... مجلة يف موضع اخلرب, ) رضب(مبتدأ, و) هو(, َفـ )هو رضب(: فقولنا. العطف
, وال يكون ضمريه إال منفصًال, ألنه ال يصح )إن(خرب ) نحن(َفـ ): إن الذاهبني نحن(

 .)٣(»وأخواهتا ال يتقّدم عىل منصوهبا) إن(اتصاله بالعامل فيه, ألن مرفوع 

 وقوع ضامئر الرفع يف حمل نصب وجرّ [*] 

فرتض أالَّ حتّل هذه الضامئر يف غري مواضع الرفع, ولكنها يف حاالت خاّصة من امل
َد هبا املنصوب واملجرور, يقول سيبويه يف ذلك : حتل يف حمل نصب وجّر, وذلك يف حال ُأكِّ

اعلم أن هذه احلروف كلها تكون وصًفا للمجرور واملرفوع واملنصوب املضمرين, وذلك «
 ).انطلقَت أنت(و) يتك أنترأ(, و)مررت بك أنت: (قولك

 .٢٠: املزمل )١(                                            
 .٣٠٣توجيه اللمع  )٢(
 .٣١٩ـ  ٣١٨/ ٢رشح املفصل  )٣(
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, ولكنه بمنزلة )مررت بزيٍد الطويلِ : (إذا قلت) الطويل] (كلمة[وليس وصًفا ملنزلة 
 .)١(»)رأيته نفَسه(و) أتاين نفُسه(, و)مررُت به نفسه: (, إذا قلت)نفسه(

اب يف تعريفه للضمري يف املعجم املفصل يف اإلعر وهذا ما يلفت إليه األستاذ اخلطيب
 :ضمري رفع منفصل للمتكلم املفرد املذكر واملؤنث, ويعرب يف حمل«: , يقول)أنا(املنفصل 

 ..., )ما سافر إال أنا: (رفع فاعل, نحو .١
 ..., )أنا ذاهب: (رفع مبتدأ, نحو .٢
ضمري منفصل مبني عىل ): أنا(, )سافرُت أنا: (رفع توكيد لِضمري رفع, نحو .٣

 ).التاء(ع توكيد للضمري السكون يف حمل رف
 ).سلَّْمَت عيلَّ أنا: (جّر توكيد لضمري اجلّر, نحو .٤
 .)٢(»)شجعَتني أنا: (نصب توكيد لضمري النصب, نحو .٥

ينقل يف كتابه النحو امليرس وقوع هذه الضامئر يف  كام أن الدكتور حممد خري احللواين
وضع شاّذ يف تركيب اجلملة العربية, ومن أجل ذلك عّده هذا امل«: حمل جّر, يقول

أنت (و) أنا كأنت: (النحويون من املسموع الذي ال يقاس عليه, إذ جاء عن العرب قوهلم
 .)٣(»)كهو

 ضمري الشأن والقّصة[*] 

 ـ تعريفه

ضمري الشأن والقصة «: بقوله يف رشحه عىل مقرب ابن عصفور عرفه ابن النّحاس
ضمري يؤتى به قبل اجلملة ـ اسمية كانت أو فعلية ـ إذا أريد تفخيم األمر : عبارة عن
 .وتعظيمه

 ..., )٤(﴾ُقْل ُهَو اهللاُ َأَحٌد ﴿: فمثال اجلملة االسمية قوله تعاىل
 .٣٨٥/ ٢الكتاب  )١(                                            

 .٨١املعجم املفصل يف اإلعراب  )٢(
 .٨٦/ ١النحو امليرس  )٣(
 .١: اإلخالص )٤(
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نُْهمْ ِمن بَ ﴿: والفعلية قوله تعاىل  .)١(﴾ْعِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقُلوُب َفِريٍق مِّ

ـ ) يزيغ قلوب فريق منهم: (ففي كاد ضمري الشأن والقصة, واجلملة بعده ـ وهي
 .)٢(»خرب

ف ب ضمري يكون يف صدر مجلة بعده, «: أنهويف املعجم املفصل يف النحو العريب يعرَّ
 .)٣(»تفرس داللته, وتوضح املراد منه, ومعناها معناه

وهذا الضمري يسميه الكوفيون ضمري املجهول; ألن ذلك الشأن جمهول لكونه مقدًرا «
, وال يعود إليه ضمري من اجلملة التي هي خربه  .)٤(»إىل أن يفرسَّ

 ضمري الشأن املواقع اإلعرابية التي حيل فيها[*] 

) كان(املبتدأ أو نواسخه, فإن كان يف : إال يف] ضمري الشأن والقصة[وال يكون «
وأفعال املقاربة استرت فيهام; ألنه ضمري رفع اتصل بعامله, وهو فعل, فاسترت فيه, وإن كان 

 .كان من ضامئر النصب املتصلة) ظننت(و) إن(مع باب 

نفصلة, وتكون اجلملة التي بعده خًربا عنه يف وإن كان مبتدأ, كان من ضامئر الرفع امل
 ).ظننت(, ومفعوالً ثانًيا يف )إن(وأفعال املقاربة و) كان(املبتدأ و

وال يكون خربه إال مجلة; ألنه عبارة عن الشأن والقصة, وأقل ما يكون للشأن 
 ...والقصة مجلة واحدة, 

نى من حيث كانت تفسًريا وال يكون يف هذه اجلملة ضمري يعود إليه, ألنه هو يف املع
 .)٥(»له

 .١١٧: التوبة )١(                                            
 .٣٦٠/ ١رشح املقرب  )٢(
)٥٩٤/ ١ )٣. 
 .٧٠/ ٣رشح الريض عىل الكافية  )٤(
 .٣٦١ـ  ٣٦٠/ ١رشح املقرب  )٥(
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اثنني منها يف : من خالل هذا النص يتبني أن لضمري الشأن أربعة مواقع إعرابية حيتلها
 :حمل رفع, واثنني يف حمل نصب, إذ يكون يف حمل

 .رفع مبتدأ .١
 .وأفعال املقاربة) كان(رفع اسم  .٢
 .نصب اسم إن وأخواهتا .٣
 .وأخواهتا) ظن(نصب مفعول به أول لِـ  .٤

 ضامئر النصب املنفصلة .د

املواقع التي حتتلها ضامئر النصب املتصلة ال حتتلها املنفصلة, والعكس صحيح, 
فاملواقع التي ذكرناها لضامئر النصب املنفصلة ال حتتلها الضامئر املتصلة, إال بسبب وجود 
 بعض الرتكيبات داخل اجلملة, ذلك أن ضمري النصب املتصل يكون مفعوالً به, ولكن يف

ـ مثًال ـ ال يكون إال منفصًال, ) إال(حال اتصاله بالعامل, ولكنه يف حال انفصاله عنه بِـ 
 ).ما ظننُت إال إياك: (فتقول

وقد َعَقَدْت كثري من كتب النحو عناوين خاّصة لبحث املواقع التي حتلها الضامئر 
الب دون ختصيص ـ يف املنفصلة واملتصلة, واملواقع التي يصح أن حيلها أيٌّ منهام, ويف الغ

 .هذه املواقع ـ بني ما يكون منها للرفع أو للنصب, ما عدا بعض املصادر

) إيا(, حيث عقد باًبا خاصا ببحث املواقع التي حتلها وأول هذه املصادر كتاب سيبويه
 :ذكرنا إذا مل تقع موقع احلروف التي) إيا(هذا باب استعامهلم «: وأخواهتا, يقول

ها هنا من قبل ) إياك(, فإنام استعملت )إياك أعني(و) إياك رأيت: (فمن ذلك قوهلم
 .أنه ال تقدر عىل الكاف

بِنيٍ ﴿: وقال اهللا عّز وجّل  اُكْم َلَعَىل ُهًدى َأْو ِيف َضَالٍل مُّ ا َأْو إِيَّ , من قبل أنك ال )١(﴾َوإِنَّ
ونظري ذلك . ; ألنك ال تقدر عىل الكاف)إين وإياك ملنطلقان: (وتقول. ههنا) كم(تقدر عىل 

اهُ ﴿: قوله تعاىل جّده  ..., )٢(﴾َضلَّ َمن َتْدُعوَن إِالَّ إِيَّ
 .٢٤: سبأ )١(                                            

 .٦٧: اإلرساء )٢(
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إن : (, من قبل أنك إذا قلت)إياك رأيت: (, كام تقول)إنَّ إياك رأيُت : (ولوتق
 ).لقيت(ُمنَْتِصٌب بِـ ) أفضلهم(, َفـ )أفضَلهم لقيُت 

إنه إياك : (هذا قول اخلليل, وهو يف غري هذا غري حسن يف الكالم, ألنه إنام يريد
 .لقبح الكاف واهلاء ههنا )إياك(واستعملت ... , فرتك اهلاء, وهذا جائز يف الشعر, )لقيت

] إذ[ِملَ وقد تقع الكاف ها هنا وأخواهتا, : , فإن قلت)عجبت من رضيب إياك: (وتقول
 ?)من رضبيكم(و) من رضبيه(و) عجبُت من رضبِيَك : (تقول

 ...فالعرب قد تكلم هبذا, وليس بالكثري, 

: ال تقول. هنا قليلة, ومل تستحكم هذه احلروف ها) كان(; ألن )كان إياه: (ومثل ذلك
 ).رضيب إياك(ههنا بمنزلتها يف ) إيا(, فصارت )كانك(, وال )ليسني(و) كانني(

 .)١(»)ال يكون إياه(و) أتوين ليس إياك: (وتقول

, )إيا(وسيبويه هنا عدد املواقع التي تقع فيها ضامئر النصب املنفصلة التي عرب عنها بِـ 
 :التالية دون أن يسمي هذه املواقع, فقد عرض للمواقع

 ).إياك أعني(, و)إياك رأيت: (يف حال تقدم املفعول به عىل الفعل, يف مثاليه .١
اُكْم َلَعَىل ﴿: قوله تعاىل: (وقوعها بعد حرف العطف, يف مثاليه .٢ ا َأْو إِيَّ َوإِنَّ

 ).إين وإياك ملنطلقان(, و)﴾ُهًدى
َضلَّ َمن َتْدُعوَن إِالَّ ﴿: قوله تعاىل: وقوعها بعد أداة االستثناء, يف مثاله .٣

اهُ   .﴾إِيَّ
 ).عجبت من رضيب إياك: (وقوعها معموالً ملصدر, يف مثاله .٤
) أتوين ليس إياك(, و)كان إياه: (, يف األمثلةوقوعها خًربا لكان وأخواهتا .٥

 ).ال يكون إياه(و

مواضع مخسة للضمري املنفصل, ختتلف قليًال عّام أشار إليه  وقد عدد ابن يعيش
 :وأما املنصوب املنفصل, فيقع يف مخسة مواضع أيًضا«: سيبويه, يقول

 .٣٥٩ـ  ٣٥٦/ ٢الكتاب  )١(                                            
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ألنه ال يمكن اتصاله بالعامل مع ; )إياك أكرمُت : (إذا تقّدم عىل عامله, نحو .١
 .تقّدمه

أعلمُت زيًدا عمًرا (, و)علمته إياه: (أو كان مفعوالً ثانًيا, أو ثالًثا, نحو .٢
 ).إياه

 ..., )إياك والطريق: (أو كان إغراَء املخاَطب, نحو .٣
, وهو هنا أسهل من )إياك(فأتى بالكاف موضع ... وربام اضطر الشاعر,  .٤

 ]:من الرجز[قوله 
 ]عـــنٌس تقطـــع األراكـــاأتتـــك[
 

ـــى بلغـــْت إياكـــا   )٢(»)١(إليـــك حت

أن يكون مفعوالً معه, كقول أيب «: وابن يعيش عىل ما ذكره سيبويه وزاد ابن اخلباز
 ]:من الطويل[ذؤيب 

 فآليــــت ال أنفــــكُّ أحــــذو قصــــيدة
 

 )٤(»)٣(بعــدي تكــون وإياهــا هبــا مــثالً  

 املواقع اإلعرابية اجلائز اإلتيان فيها باملنفصل واملتصل[*] 

هناك مواقع خمري فيها املستعمل العريب بني اإلتيان فيها بالضمري املتصل أو اإلتيان 
 «: يف رشحها يف ألفيته, يقول ابن عقيل وهي ثالثة مواضع, أشار إليها ابن مالك باملنفصل,

ــْل هــاء ــْل أو اْفِص ــْلنِيِه(َوِص ــا)َس  َوَم
ـــــَذاَك  ـــــهِ (َك ـــــاَال )ِخْلَتنِي  , واتََّص

 

ــَبَهُه, ِيف   ــهُ (َأْش ــى) ُكنُْت ــُف اْنَتَم  اخلُْل
 اْخَتـــــاَر َغــــــِريي االْنِفَصــــــاَال   

ؤتى فيها بالضمري يف هذين البيتني إىل املواضع التي جيوز أن ي] ابن مالك[أشار 
 .منفصًال مع إمكان أن يؤتى به متصالً 

 والشاهد  فيه. ١٩٤/ ٢و ٣٠٧/ ١; واخلصائص ٣٦٢/ ٢الكتاب : حلميد األرقط, وقد ورد يف البيت )١(                                            
, للرضورة )الكاف(موضع الضمري املتصل ) إياك(, حيث وضع الضمري املنفصل )بلغت إياكا: (قوله

 .الشعرية
 .٣١٩/ ٢رشح املفصل  )٢(
حيث ) وإياها: (قوله والشاهد فيه. ٢١٩/ ١; واهلمع للسيوطي ٣١٨اجلمل للزجاجي : ورد يف البيت )٣(

 .نصبه عىل املفعول معه
 .٣٠٥ـ  ٣٠٤توجيه اللمع  )٤(
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إىل ما يتعدى إىل مفعولني الثاين منهام ليس خًربا يف األصل, ) سلنيه: (فأشار بقوله
: االتصال, نحو) سلنيه(, فيجوز لك يف هاء )الدرهم سلنيه: (ومها ضمريان, نحو

الدرهم : (شبهه, نحو, وكذلك كل فعل أ)سلني إياه: (, واالنفصال, نحو)سلنيه(
 ..., )أعطيتك إياه(و) أعطيتكه

وأخواهتا ضمًريا, فإنه ) كان(إىل أنه إذا كان خرب  »يف كنته اخللف انتمى«: وأشار بقوله
, )كنته: (جيوز اتصاله وانفصاله, واختلف يف املختار منهام, فاختار املصنف االتصال, نحو

 ).كنَت إياه(, و)الصديق كنَتهُ : (قول, ت)كنت إياه: (واختار سيبويه االنفصال, نحو

كل فعل تعدى إىل : , وهو)خلتنيه: (وكذلك املختار عند املصنف االتصال يف نحو
أن املختار يف هذا  مفعولني, الثاين منهام خرب يف األصل, ومها ضمريان, ومذهب سيبويه

أرجح; ألنه هو الكثري يف لسان  , ومذهب سيبويه)خلتني إياه: (أيًضا االنفصال, نحو
 .)١(»العرب, عىل ما حكاه سيبويه عنهم, وهو املشافُِه هلم

وقد ثبت يف الدرس النحوي التخيري يف هذه احلاالت الثالث بني االنفصال 
وجب  متى تأتى استعامل الضمري متصالً «: واالتصال, يقول الدكتور عبد اهلادي الفضيل

واستثني من هذه القاعدة املواضع ... ذلك, وال جيوز العدول عنه إىل الضمري املنفصل, 
 :التالية

إذا كان هناك ضمريان معموالن لفعل يتعّدى إىل مفعولني ليس أصلهام  .١
 .فإنه جيوز وصل الضمري الثاين) أعطى وكسا: من باب: أي(مبتدًأ وخًربا 

أو إحدى أخواهتا, فإنه جيوز يف ) كان( إذا كان هناك ضمريان معموالن لِـ .٢
 ...اخلرب منهام الوصل والفصل أيًضا, 

أو إحدى أخواهتا, فإنه جيوز يف ) ظن(إذا كان هناك ضمريان معموالن لِـ  .٣
 .)٢(»الثاين منهام الوصل والفصل كذلك

 .١٠١ـ  ١٠٠/ ١رشح ابن عقيل  )١(                                            
 .٥١خمترص النحو  )٢(
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 الضامئر املسترتة. ه

الستتار وجائزة واجبة ا: أرشنا يف مطلع البحث أن الضامئر املسترتة تنقسم قسمني
 .االستتار

وهذا التقسيم ال يؤثر عىل املواقع اإلعرابية التي حتتلها الضامئر املسترتة, ذلك أهنا 
 .مجيًعا يف حمل رفع, إما رفع فاعل, أو نائب فاعل, أو اسم كان وأخواهتا

وهذا ما جعل بعض النحاة يقسمون ضامئر الرفع إىل مسترت وبارز, كام أشار إىل ذلك 
, ويعلل الدكتور عبد الرمحن أيوب وقوع هذه الضامئر يف )١(يف ارتشاف الرضب يانأبو ح

  .قسم النحاة ضامئر الرفع إىل ضامئر بارزة ومسترتة«: هذا املوقع بقوله

أن هذا التقسيم خاص بضامئر الرفع, فألن املواقع اإلعرابية التي تستلزم حالة أما 
قع رئيسة يف اجلملة العربية ال يمكن االستغناء عنها, بعكس مواقع النصب الرفع موا

 .)٢(»واجلرّ 
٤Kאאאאא 

من خالل استعراضنا للمواقع اإلعرابية التي حتلها الضامئر بأنواعها وأقسامها رأينا أن 
 :النقطة استكامالً للموضوع مواقع إعرابية مل حتلها هذه الضامئر نستعرضها يف هذه هناك

 من املرفوعات. أ

املرفوعات يف النحو عرشة مواقع, ذكرناها عند ذكر املواقع اإلعرابية لضامئر الرفع 
) كان(الفاعل, ونائب الفاعل, واملبتدأ, وخرب املبتدأ, واسم : املتصلة, ونعيدها هنا, وهي

 .منه, وتوكيده, واملعطوف عليهوأخواهتا, ونعت املرفوع, والبدل ) إن(وأخواهتا, وخرب 
وحينام نحاول استذكار املواقع اإلعرابية  للضامئر نجدها حتل يف مجيع هذه املواقع, 

, فالضمري ـ من خالل التتبع ـ ال يكون صفة وال موصوًفا, )أو النعت(باستثناء الصفة 
 .يوَصف به واملضمر ال يوَصف وال«: يف التبرصة )٣(يقول الصيمري

                                            )٩١١/ ٢ )١. 
 .٦٨لنحو العريب دراسات نقدية يف ا )٢(
عبد اهللا بن عيل بن إسحاق الصيمري النحوي, أبو حممد, قِدَم مرص, وُحِفَظ عنه يشء من للغة : هو )٣(

, وأحسن فيه التعليل عىل مذهب )التبرصة: (وغريها, وكان َفِهًام عاقًال, صنف كتاًبا يف النحو; سّامه
 .٤٦/ ٢; وبغية الوعاة ١٢٣/ ٢إنباه الرواة : انظر. وألهل املغرب باستعامله عناية تامة. البرصيني
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أما ترك صفته; فألن الصفة تعريف وتبيني لألول, واملضمر ال يضمر إالَّ بعد أن 
 .يعَرف, فاستغني عن الصفة

وأما ترك الصفة به; فألنه أخص األسامء, وحق الصفة أن يكون تعريفها أقل من 
تعريف املوصوف, ألن املتكلم جيب أن يذكر للمخاطب أخص األسامء وأعرفها, فإن 

 .َفُه استغنى عن الوصف, وإن مل يعرفه وصفه بصفة تبني عنهَعرَ 

فلام كان املضمر أخص األسامء وأعرفها مل جيز أن يكون تابًعا ملا هو أنقص منه يف 
 .)١(»التعريف

 املنصوبات. ب

عددنا يف العناوين القريبة املاضية املنصوبات النحوية, وال أجد رضورَة إعادهتا هنا, 
 :تبع نجد أن الضامئر وقعت يف مواقع النصب التاليةولكن من خالل الت

 .املفعول به .١
 .املستثنى .٢
 .وأخواهتا) كان(خرب  .٣
 .وأخواهتا) إن(اسم  .٤
 .املفعول معه .٥
 .البدل من املنصوب .٦
 .املعطوف عىل املنصوب .٧
 .توكيد املنصوب .٨

احلال, والتمييز, واملفعول ألجله, واملفعول : ومل حتل يف مواقع النصب الباقية, وهي
 .يه, واملنادى, ونعت املنصوبف

والضامئر ال تقع يف هذه املواقع العتبارات لغوية ومعنوية, فاحلال يؤتى به لتبيني اهليئة 
والصفة التي عليها صاحب احلال, والضمري ـ من حيث املعنى ـ ال يمكنه أن يؤّدي هذه 

وهذه ال يمكن للضمري أن كام أن التمييز يؤتى به لتبيني املبهم من الذات أو النسبة, . املهمة
 .١٧٢ـ  ١٧١/ ١التبرصة والتذكرة  )١(                                            
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واملفعول ألجله ). يف(وال يمكنه أن يكون مفعوالً فيه, لعدم تضمنه معنى . يؤدهيا كذلك
أما نعت . هو عبارة عن مصدر منصوب يوضح السبب, وال مصدرية يف الضامئر

 .وَصف بهيف أن الضمري ال يوَصف وال ي املنصوب, فقد أرشنا إىل ما ذكره الصيمري

واألسامء كلها جيوز نداؤها إال «: يف مقّربه وبخصوص املنادى, يقول ابن عصفور
املضمرات, واألسامء املعرفة باأللف والالم, واألسامء غري املترصفة, واألسامء الالزمة 

 .للصدر

ه صيغة وقد ينادى املضمر املخاطب يف نادر كالٍم, أو رضورة شعٍر, وتكون صيغت
 .)١(»يا إياك, قد كفيُتك«: املنصوب, نحو ما حكي من قول بعضهم

 ]:من الرجز[وقد تكون صيغته صيغة املرفوع, نحو قوله 
ــــا ــــا أنت ــــن أبجــــر ي ــــا أبجــــر ب  ي

 
ــا   )٣(»)٢(أنــت الــذي طلقــَت عــام جعت

وهذه من املسائل اخلالفية بني النحويني, حيث يذهب مجهور البرصيني إىل عدم جواز 
ال ينادى الضمري عند «: اة الضمري, وهي نقطة يوضحها اجلالل السيوطي بقولهمناد

وأما . اجلمهور, وأما ضمري الغيبة والتكلم فألهنام يناقضان النداء, إذ هو يقتيض اخلطاب
 .ضمري املخاطب فألن اجلمع بينه وبني النداء ال حيسن; ألن أحدمها يغني عن اآلخر

 :هوجّوز قوم نداءه متسًكا بقول
ــــا ــــا أنت ــــن أبجــــر ي ــــا أبجــــر ب  ي

 
ــا[  ــَت عــام جعت ــذي طلق  )٤(»]أنــت ال

 .٣١٦/ ١رشح الكافية : انظر. نسب الريض اإلسرتاباذي هذه املقولة إىل األحوص )١(                                            
لسامل بن دارة كام ينقل الدكتور إميل يعقوب يف معجم شواهده النحوية نقًال عن خزانة األدب  البيت )٢(

/ ٤أوضح املسالك : وبال نسبة يف. ١٦٣; ونوادر أيب زيد ٢٧/ ٣; والدرر ١٤٦, ١٤٣ ـ ١٣٩/ ٢
/ ٣, ومهع اهلوامع ٣١٦ـ  ٣١٥/ ١; ورشح الكافية للريض ٤٤١; والتبيني عن مذاهب النحويني ١١
يا مرَّ يا ابن واقع يا : (برواية صدره هكذا ٣٢١و ٣١٦/ ١وقد أورده ابن يعيش يف رشح املفصل . ٤٦
يا أقرع بن حابس : (, بينام أورده بان الشجري يف أماليه هكذا٣٢٥/ ١, وكذلك ورد يف اإلنصاف )أنتا

, حيث نادى الضمري, الذي يستعمل يف مواطن الرفع, وهو من )يا أنتا: (قوله والشاهد فيه). يا أنتا
 .الشاذّ 

 .٢٤٣املقّرب  )٣(
 .٤٦/ ٣مهع اهلوامع  )٤(
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 املجرورات. ج

للجر يف اجلملة العربية ستة مواقع, استعرضناها يف عنوان سابق, والضامئر تقع يف 
, مجيع هذه املواقع, عدا النعت, فهي ال ُينَعُت هبا, كام أرشنا إىل ذلك يف نقلنا عن الصيمري

 .وال تنعت كذلك
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 :ثانًيا[*] 

א 

مجيع األسامء املبنية هلا موقع إعرايب وحمل من الرفع أو النصب أو اجلر, وبعد أن انتهينا 
من املواقع اإلعرابية للضامئر, نكمل حديثنا عن أسامء اإلشارة وبيان املواقع اإلعرابية التي 

 .ذلك باحلديث عن تعريفها وأفرادهاحتلها يف اجلملة العربية, ممهدين ل
١Kא 

 .)١(»األسامء التي يشار هبا إىل املسمى«: بأهنا عرفها ابن يعيش

د مفرداهتا, وهذا ما يراه أبو حيان بأنه  ويف أغلب املصادر النحوية مل تعرف, بل تعدَّ
 .)٢(»حمصورة, فال حتتاج إىل حّد, وال رسم«ث يرى بأن األسامء اإلشارة الصواب, حي

يف رشح  اسم اإلشارة ـ كام قال ابن أم قاسم«: وتابعه يف ذلك اجلالل السيوطي, يقول
 .)٣(»حمصور بالعّد, فاستغني عن احلّد, كام تقّدم يف الضمري: التسهيل ـ

اسم يعني مدلوله تعيينًا مقروًنا بإشارة «: بأنه حَدثني عّباس حسنوقد عّرفه من امل
تتضمن ) ذا(رشيق, فكلمة ) ذا: (حسية, كأن ترى عصفوًرا, فتقول ـ وأنت تشري إليه ـ

جسم العصفور, واإلشارة إىل ذلك : املعنى املراد منها, أي املدلول, وهو: أمرين مًعا, مها
 .٣٥٢/ ٢رشح املفصل  )١(                                            

 .٩٧٤/ ٢شاف الرضب ارت )٢(
 .٢٥٨/ ١مهع اهلوامع  )٣(
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الوقت نفسه, واألمران مقرتنان, يقعان يف وقت واحد, ال ينفصل أحدمها من  اجلسم يف
 .)١(»اآلخر

, فقد عرف اسم اإلشارة بتعريف يقرب من تعريف ابن يعيش أما عبد الغني الدقر
 .)٢(»ما وضع ملشار إليه, وهو من املعارف الست: هو«: حيث قال

ل السفري أنطوان الدحداح اسم غري مترصف يدل عىل «: يف تعريفه له, يقول وقد فصَّ
, وهو يشبه إىل حدٍّ ما تعريف معجم )٣(»شخص أو حيوان أو يشء أو مكان بإشارة حسية

روًنا بإشارة أحد أنواع املعارف, وهو اسم يعني مدلوله تعيينًا مق«: اخلليل الذي عرفه بأنه
 .)٤(»حسية إليه

اسم مبهم يعني «: وهو ال يبتعد كثًريا عامَّ ذكره املعجم املفصل يف النحو العريب بأنه
 .)٥(»مدلوله تعيينًا مقروًنا بإشارة حسية, والداللة واإلشارة يقعان يف وقت واحد

 :ونخلص من هذه التعريفات مجيًعا بأمور مشرتكة بينها

 .رصفأهنا اسم جامد ال يت .١
يتعرف ويتعني مدلوله باالقرتان مع اإلشارة احلسية إىل ما يشري إليه  .٢

 .املتحدث
٢Kאא 

أسامء اإلشارة كثرية من حيث اللغات فيها, وألن الدخول يف ذكرها وعرض لغاهتا ال 
 .خيدم البحث كثًريا لن أعرض لذلك تارًكا للقارئ الرجوع للمتون النحوية لالستزادة

ـ باإلضافة إىل لغات كثرية يف األخرية ) ِذهِ : (, وللمؤنثة)ذا: (للمذكر املفَرد − 
 .منهام

 .٢٨٩/ ١النحو الوايف  )١(                                            
 .٣٥معجم القواعد العربية  )٢(
 .١٦معجم لغة النحو العريب  )٣(
 .٥٥ص  )٤(
 .٩٩ص  )٥(
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 ).تان: (, وللمؤنثة املثناة)ذانِ : (للمذكر املثنى − 
 .أوالء, وأوالئي: أوالِء, وأويل, وللمؤنث املجموع: للمذكر املجموع − 
 .)١(هنا وهناك: وللمكان − 

, وهو )هنا(يشار للمكان القريب بِـ «: يقول السيوطي) هناك(و) هنا(وبخصوص 
 ...وجير ببعض احلروف, . الزم الظرفية, فال يقع فاعًال وال مفعوالً به, وال مبتدأ

يف لزوم الظرفية ) هنا(مفتوحة الثاء املثلثة, وهي َكـ ) َثمَّ (ويشار للمكان البعيد فقط بِـ 
 .)٢(»)إىل(و) من(واجلّر بِـ 

مالزمات للوقوع مفعوالً فيه, أو جمرورات بِـ ) َثمَّ (و) هناك(و) هنا(ويقصد بذلك أن 
 ).إىل(و) من(
٣Kאאאא 

مل أقف فيام بني يدّي من مصادر نحوية عىل ذكر خاص للمواقع اإلعرابية التي تقع 
, يف دراساته القيمة )٣(لق عضيمةفيها أسامء اإلشارة, باستثناء ما قام به حممد عبد اخلا

ألسلوب القرآن الكريم, حيث عقد بحًثا خاصا لبحث املواقع اإلعرابية ألسامء اإلشارة يف 
 .القرآن الكريم, نذكرها هنا باختصار

ر مواقع أكث«: يقول قبل رشوعه يف رسد املواقع لكل اسم من أسامء اإلشارة يف القرآن
 .مبتدأ, فهذا هو الكثري الغالب يف أسلوب القرآن: اإلشارة يف القرآن كان

 .٢٦٠ـ  ٢٥٨/ ١مهع اهلوامع : انظر مثالً  )١(                                            
 .٢٦٨/ ١س . م )٢(
ل يف النحو والرصف والتحقيق, ابتدأ دراسته عامل جلي): ه١٤٠٤ـ  ه١٣٢٨(حممد عبد اخلالق عضيمة  )٣(

بمعهد طنطا األزهري, وخترج يف كلية اللغة العربية باألزهر, وعمل مدّرًسا فيها, وابتعث إىل مكة 
وعندما أنشأ امللك السنويس مركًزا للدراسات العليا يف واحة . ١٩٤٦املكّرمة يف بعثة أزهرية سنة 

ار له األساتذة, فكان عضيمة أحدهم, حتى قامت ثورة الفاتح جغبوب بليبيا طلب من األزهر أن خيت
بقيادة معمر القذايف فألغت املركز, فعاد إىل كلية اللغة العربية مدّرًسا فيها, ثم ابتعث إىل جامعة اإلمام 

أصيب بالصمم يف منتصف عمره, وتويف يف حادث سري عقب . حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض
املغني (, و)دراسات ألسلوب القرآن الكريم: (ألف. قاهرة, وكان متواضًعا مرًحاخروجه من مطار ال
د وأثره يف علم العربية(, و)يف ترصيف األفعال ذيل : انظر. , وحقق املقتضب للمربد)أبو العباس املربِّ

 .١٨٣/ ٢; وتتمة األعالم ١٨٤/ ١األعالم 
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 .وأخواهتا) إن(وييل ذلك املجرور باحلرف, وباإلضافة, واملفعول به, واسم 

وأخواهتا, وفاعًال, ونائب فاعل, ) كان(وجاء اسم اإلشارة يف مواضع قليلة اسًام لِـ 
 .)١(»ومنادى, وخًربا للمبتدأ ونعًتا

 :, وهي مرتبة كالتايلوسأكتفي هنا بمثالني لكل عنوان تعّرض له عضيمة

ِْم َوُأْوَلئَِك  ُأْوَلئَِك ﴿: اسم اإلشارة مبتدًأ, نحو قوله تعاىل −  هبِّ ن رَّ َعَىل ُهًدى مِّ
ِذيَن َيْكُتُبوَن اْلكَِتاَب بَِأْيِدهيِْم ﴿: وقوله عّز وجّل  , )٢(﴾ُهُم اُملْفلُِحونَ  َفَوْيٌل لِّلَّ

 .)٣(﴾ِمْن ِعنِد اهللاِ َهَذا: ُثمَّ َيُقوُلونَ 
 َوَمن ُيَعظِّْم ُحُرَماِت اهللاِ  َذلَِك ﴿: اسم اإلشارة خًربا للمبتدأ, نحو قوله تعاىل − 

يف مفتتح اآلية خرب حمذوف ) ذلك(, عىل تقدير أن )٤(﴾َفُهَو َخْريٌ لَُّه ِعنَد َربِّهِ 
. )٥()األمر والشأن ذلك: (ملبتدأ, تقديره ضمري الشأن, حيث يكون املعنى

 .)٦(﴾َعَىل َأَثِري َوَعِجْلُت إَِلْيَك َربِّ لَِرتَْىض  ُأوَالءَقاَل ُهْم ﴿: وقوله تعاىل
َوَلْو َتَرى إِْذ ُوِقُفوْا َعَىل ﴿: اسم اإلشارة اسًام لكان وأخواهتا, نحو قوله تعاىل − 

ِْم َقاَل  ْلَك َفَام ﴿: , وقوله عّز وجّل ﴾بِاَحلقِّ  َأَلْيَس َهَذاَرهبِّ  َزاَلت تِّ
 .)٧(﴾َدْعَواُهمْ 

َما َهَذا َوُقْلَن َحاَش هللاِِ ﴿: النافية, نحو قوله تعاىل) ما(اسم اإلشارة اسًام لِـ  − 
ا  .)٩(﴾َعَىل اهللاَِّ بَِعِزيزٍ  َذلَِك َوَما ﴿: , وقوله تعاىل)٨(﴾َبَرشً

ُهلَو اْلَقَصُص  َهَذاإِنَّ ﴿: وأخواهتا, نحو قوله تعاىل) إن(اسم اإلشارة اسًام لِـ  − 
ا ُهْم فِيهِ  َهُؤالءإِنَّ ﴿: , وقوله)١٠(﴾قُّ اَحل  ٌ مَّ  .)١١(﴾ُمَتربَّ

 .١٤٠/ ٨دراسات ألسلوب القرآن الكريم  )١(                                            
 .٥: البقرة )٢(
 .٧٩: البقرة )٣(
 .٣٠: احلج )٤(
 .٤٢٧ـ  ٤٢٦/ ٦إعراب القرآن وبيانه, حميي الدين الدرويش : انظر )٥(
 .٨٤: طه )٦(
 .١٥: األنبياء )٧(
 .٣١: يوسف )٨(
 .٢٠: إبراهيم )٩(
 .٦٢: آل عمران )١٠(
 .١٣٩: األعراف )١١(
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ن َيقُ ﴿: اسم اإلشارة فاعًال, نحو قوله تعاىل −  وُل َوإَِذا َما ُأنِزَلْت ُسوَرٌة َفِمنُْهم مَّ
ُكْم َزاَدْتُه  ا ﴿: ,  وقوله)١(﴾إِيَامًنا َهِذهِ َأيُّ ا  َهُؤالءَفإِن َيْكُفْر ِهبَ ْلنَا ِهبَ َفَقْد َوكَّ

 .)٢(﴾َقْوًما
 َهَذاَيُقوُلوَن إِْن ُأوتِيُتْم ﴿: اسم اإلشارة نائًبا عن الفاعل, نحو قوله تعاىل − 

َم ﴿: , وقوله)٣(﴾َفُخُذوهُ   .)٤(﴾ اُملْؤِمنِنيَ َعَىل  َذلَِك َوُحرِّ
َجَرةَ  َهِذهِ َوالَ َتْقَرَبا ﴿: اسم اإلشارة مفعوًال به, نحو قوله تعاىل −  , )٥(﴾الشَّ

 .)٦(﴾ِمنُكمْ  َذلَِك  َفَام َجَزاء َمن َيْفَعُل ﴿: وقوله
, َفَثمَّ (اسم اإلشارة ظرًفا  −   ُهنَالَِك ﴿: , نحو قوله تعاىل)هنالك, ها هنا, َثمَّ

ا َربَّهُ   .)٨(﴾اْآلَخِرينَ  َثمَّ َوَأْزَلْفنَا ﴿: له, وقو)٧(﴾َدَعا َزَكِريَّ
َتْقُتُلوَن  َهُؤالءُثمَّ َأنُتْم ﴿: اسم اإلشارة مناًدى, نحو قوله تعاىل − 

 .)١٠(﴾َجاَدْلُتْم َعنُْهمْ  َهُؤالءَهاَأنُتْم ﴿: ونحو قوله ,)٩(﴾َأنُفَسُكمْ 
ْفنَا ِيف ﴿: اسم اإلشارة جمروًرا باحلرف, نحو قوله تعاىل −   َهَذاَوَلَقْد َرصَّ

 .)١٢(﴾َآلَيًة لِّْلُمْؤِمنِنيَ  َذلَِك إِنَّ ِيف ﴿: , وقوله)١١(﴾اْلُقْرآنِ 
 َهَذاَأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل ﴿: اسم اإلشارة مضاًفا إليه, نحو قوله تعاىل − 

 .)١٤(﴾األَْنَعاِم َخالَِصةٌ  َهِذهِ َوَقاُلوْا َما ِيف ُبُطوِن ﴿: , وقوله)١٣(﴾اْلُغَراِب 
ن َفْوِرِهْم َوَيْأُتوُكم ﴿: اسم اإلشارة نعًتا, نحو قوله تعاىل −   َهَذامِّ

 .)١٦(﴾َهِذهِ َفاْبَعُثوا َأَحَدُكم بَِوِرِقُكْم ﴿: , وقوله)١٥(﴾ُيْمِدْدُكمْ 
 .١٢٤: التوبة )١(                                            

 .٨٩: األنعام )٢(
 .٤١: املائدة )٣(
 .٣: النور )٤(
 .٣٥: البقرة )٥(
 .٨٥: البقرة )٦(
 .٣٨: آل عمران )٧(
 .٦٤: الشعراء )٨(
 .٨٥: البقرة )٩(
 .١٠٩: النساء )١٠(
 .٤١: اإلرساء )١١(
 .٤٤: العنكبوت )١٢(
 .٣١: املائدة )١٣(
 .١٣٩: األنعام )١٤(
 .١٢٥: آل عمران )١٥(
 .١٩: الكهف )١٦(
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 قع إعرابية ألسامء اإلشارةما مل يذكر من موا[*] 

 من املرفوعات. أ

ما بقي من املرفوعات مل يرد يف القرآن ـ حسب دراسة عضيمة ـ وقوع اسم اإلشارة 
 ., وتوكيًدا للمرفوع, أو مبدالً منه أو معطوًفا عىل مرفوع)إن(خًربا لِـ 

 :وهي مواقع من املمكن ـ قياًسا ـ أن حتل فيها أسامء اإلشارة, فتقع

 ).إن أخي حممًدا هذا: (, نحو)إن(لِـ خًربا  − 
 ).هذا هذا َحَسنٌ : (وتوكيًدا لفظيا, نحو − 
, كام أن أحد وجوه اإلعراب يف اآلية )حرض حممٌد هذا: (وبدالً من مرفوع, نحو − 

, )لباس(بدالً من ) ذلك(أن يعرب  )١(﴾َولَِباُس التَّْقَوَى َذلَِك َخْريٌ ﴿: الكريمة
خربه, واجلملة ) خري(مبتدأ, و) ذلك(و«: يف إعراهبا يقول أبو البقاء العكربي

املذكور واملشار : نعًتا للباس التقوى, أي) ذلك(, وجيوز أن يكون )لباس(خرب 
 .)٢(»اخلرب) خري(أو عطف بيان, و وأن يكون بدالً منهإليه, 

 ).جاء حممد وذلك الرجل: (معطوًفا عىل مرفوع, نحو − 

 املنصوبات. ب

 :ما يمكن أن حتل فيه أسامء اإلشارة من مواقع النصب ـ غري ما ذكر أعاله ـ هو

 ).كان املريض ذلك الرجل: (أن تكون خًربا لكان أو إحدى أخواهتا, نحو − 
 ).رست وهذا النهرَ : (أن تقع مفعوالً معه, نحو − 
 ).هذاحرض القوم مجيعهم أمِس إال : (تثنى, نحوأن تقع مس − 
: أن تقع توابع للمنصوب, إما بدالً أو توكيد أو معطوفة أو نعًتا, نحو − 

, ), وليس شخًصا آخرهذارضبُت هذا (, و)الذي أمامك هذارضبَت زيًدا (
 ).الرجل وهذارأيت حمّمًدا (و

 .٢٦: األعراف )١(                                            
 .٢٠٥/ ١حاشية الصبان عىل رشح األشموين : وانظر. ٢٧١ /١إمالء ما مّن به الرمحن,  )٢(
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ل, واملفعول املفعول املطلق, واحلا: (وما بقي من مواقع إعرابية للنصب − 
 .فيمتنع وقوعها فيها) ألجله, والتمييز, واسم ال النافية للجنس
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 :ثالًثا[*] 

אא 

موصول اسمي, وموصول حريف, واملقصود باملوصول احلريف : املوصول ينقسم إىل
 .ـ من احلروف الناسخة) أنَّ (, و)كي(و) َأنْ (و) ما: (هو ما يؤول مع مدخوله بمفرد, وهي

أما املوصول االسمي فهو ما نحن بصدد احلديث عنه, بدًءا بتعريفه, وانتهاًء باملواقع 
 .اإلعرابية التي حيلها

١Kאא 

 لغة. أ

 .ضّمه به]: بمعنى[اسم مفعول من وصل اليشء باليشء «: املوصول هو

 اصطالًحا.] ب[

م مبهم حيتاج دائًام ـ يف تعيني أحد نوعي املوصول, وأحد أنواع املعارف, وهو اس
ِ الَِّذين ﴿]: قوله تعاىل[, نحو )الصلة(مدلوله وإيضاح املراد منه ـ إىل مجلة أو شبه مجلة  َوَبرشِّ

اِت  اِحلَ  .)٢(»)١(﴾آَمنُوْا َوَعِمُلوْا الصَّ

 .٢٥: البقرة )١(                                            
 .٤١١معجم مصطلحات النحو العريب .. اخلليل  )٢(
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أغلب املصادر النحوية ال حتفل كثًريا بتعريف املوصول االسمي نحويا, وقلة منها من 
حّد «: , الذي قال يف تعريفه)ه٦٣٧ت ( بذلك, وممن اعتنى بذلك ابن اخلبازاهتّم 

ما ال بدَّ له يف متامه من مجلة يشفع هبا, واجلملة تسمى صلة; ألهنا َوَصَلْتُه, أو : املوصول
 .)١(»ويسمى ما حلقته موصوالً; ألنه وصل هبا. ألهنا ُوِصَلْت به

وكون االسم موصوالً, بعيد يف «: موصوالً, فيقول) السما(ثم يعلق عىل وقوع 
القياس, ألن حّقه أن يقوم بنفسه, وال حيتاج إىل غريه, وكون احلرف موصوالً مناسب 

 .)٢(»حلاله, ألنه دال عىل معنى يف غريه

ردات حمدودة ـ ـ فيام خيص تعريف ما يكون حمصوًرا بمف وكعادة أيب حيان األندليس
املوصول االسمي «: أن يعرتض عىل حتديد تعريف له, يقول يف رشحه عىل التسهيل

فهام إىل احلد, وقد حدمها املصنف  , فال يفتقر يف تعرُّ واملوصول احلريف كالمها حمصور بالَعدِّ
 .)٣(»أنه حيد املوصول االسمي »ِمَن األسامء«: , فبّني بقوله]ابن مالك: أي[
٢Kאא 

موصوالت اسمية خمتصة, وموصوالت اسمية غري : تنقسم األسامء املوصولة إىل
 .خمتص وغري خمتص: واألسامء املوصولة نوعان«: خمتصة, يرشحها الدكتور احللواين بقوله

 املختص] ١[

مذكر أو مؤنث, وعىل عدد : ويقال هلذا النوع خمتص ألنه يدل عىل جنس خاص
, وما يتفّرع منهام, )التي(و) الذي: (وأفراد هذا النوع هي. ثنى أو مجعخاص, مفرد أو م

والتي واللتان واللتني والالئي والاليت واللوايت . اللذان, اللَذْين, الذين, األَُىل : مثل
 ... ,واألُوِيل 

 .٤٨٧توجيه اللمع  )١(                                            
 .٤٨٧توجيه اللمع  )٢(
 .٥/ ٣التذييل والتكميل  )٣(
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 غري املختص] ٢[

: هاملشرتك, أو العام; ألنه ال يدل عىل جنس أو عدد خاص, وأفراد: ويقال له أيًضا
 ).أل(و) أي(, و)ذا(, و)ذو(و) ما(و) َمنْ (

 .)١(», وهو نادر منذ القديم)أي(و) ذو: (ومنه ما انقرض منذ أزمان, مثل

مرسودة يف كتب النحو القديمة ) املختص وغري املختص(واألسامء املوصولة بنوعيها 
وضوحها يف منها واحلديثة بمدلوالهتا, فال أرى حاجًة إىل إعادة رسدها هنا, وبخاصة مع 

 .االستعامل العريب هلا

 اخلالف عىل موصولية البعض[*] 

وقد اتفق النحاة عىل موصولية مجيع املوصوالت االسمية املختصة, وعىل موصولية 
 .من غري املختصة) ما(و) َمنْ (كل من 

  ).أي(و) ذا(ووقع اخلالف حول موصولية 

 .قبيلته طيء كموصول اسمي استعامل قد اندثر مع) ذو(كام أن استعامل 

: يف باب املوصوالت يف كتب النحو) ذو(عن بحث  يقول األستاذ يوسف الصيداوي
اسًام موصوالً, بلفظ ) ذو(ذكر اللغويون أن قبيلة طيء كانت فيام مىض تستعمل كلمة «

فراد والتثنية يف كل حال; يف اإل) ذو(يف لغة هذه القبيلة هي ) ذو(واحد ال يتغري, َفـ 
 ... , واجلمع

ولقد رأت ذلك كتب الصناعة, فأفردت هلذه الكلمة ـ يف بحث االسم املوصول ـ 
: قال ابن هشام. حديًثا قائًام بنفسه, مع أهنا لغة إحدى القبائل, وقد طوى الزمان استعامهلا

 .)٢(»فخاصة بطيء) ذو(وأما «

 .٥٠ـ  ٤٩الواضح يف النحو  )١(                                            
 .١٠٩/ ١أوضح املسالك  )٢(
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لو أماطوها عن كتب النحو, وتركوها لكتب اللغة, تذكرها فيام  وكم كانوا حيسنون
تذكر من لغات القبائل, وتدرسها, وتورد قصة استعامهلا, وتصنفها يف باب الذال من 

وأما . معجم اللغة عموًما, ومعجم طيء خصوًصا, فهذا واجب وحسن ورضوري
َف منه  .)١(»إدراجها يف كتب النحو فإثقال, آن األوان أن ُيَتَخفَّ

 )ما(يف حال اتصاهلا بِـ ) ذا(موصولية [*] 

أما «: , وذلك حني قال)ما(يف حال تركيبها مع ) ذا(يف كتابه موصولية  أكد سيبويه
, وقال )متاٌع حسنٌ : (فيقول) ماذا رأيَت?: (فهو قوُلك) الذي(بمنزلة ) ذا(إجراؤهم 

 ]:من الطويل[ الشاعر لبيد بن ربيعة
 أال ال تســــأالِن املــــرء مــــا ذا حيــــاوُل

 
ــُل   ــالٌل وباط ــ, أم ض ــٌب فيقىض  )٢(أنح

: , فتقول)ماذا رأيت?: (بمنزل اسم واحد, فهو قولك) ما(وأما إجراؤهم إياه مع 
 .)٣(»)ما رأيَت?: (, كأنك قلت)خًريا(

: , يقولـ سبقهم إليه سيبويه وهذا الرأي هو رأي الكوفيني ـ كام ينقل ابن الشجري
وإجازة استعامل أسامء اإلشارة عىل اإلطالق بمعنى األسامء النواقص املستعملة باأللف «

, إذا )ذا(والالم مذهب الكوفيني, ووافقهم سيبويه يف اسم واحد من أسامء اإلشارة, وهو 
: , وله يف ذلك مذهبان)ماذا تفعل?(و) ماذا فعلَت?: (يف نحو قولك) ما(انضّم إىل 
َب : أحدمها  ..., )أي يشء?: (قولك(فيجعلهام اسًام واحًدا بمعنى ) ما(مع ) ذا(أن ُيَركِّ

وموضعه ... بمعنى الذي, ) ذا(اسًام مفرًدا مبتدأ, و) ما(أنه جيعل : (واملذهب اآلخر
 .)٤(»)ما(رفع بأنه خرب 

 .٦٧٩/ ٢الكفاف  )١(                                            
 والشاهد فيه). نحب(ولسان العرب, مادة . ٢٣٩ويف اجلنى الداين . ٤١٧/ ٢الكتاب : ورد يف البيت )٢(

) ما(, وأخرب هبا عن )الذي(موصولة بمعنى ) ذا(حيث استعمل ) ماذا حياول أنحب: (قوله
ـ بِ ) ما(ويستدل النحاة عىل ذلك من اإلبدال من ). حياول(االستفهامية, وأتى هلا بصلة هي مجلة 

 .منصوبة) نحب(كلمة واحدة, لكانت ) ذا(و) ما(مرفوعًة, إذ لو كانت ) نحب(
 .٤١٧ـ  ٤١٦/ ٢الكتاب  )٣(
 .٤٤٤ـ  ٤٤٣/ ٢أمايل ابن الشجري  )٤(



 ١٥٧  ..........................  املوصولة األسامء: الزًما بناءً  املبنية لألسامء املحيل اإلعراب

وما ذهب إليه النحاة من توجيه, ) ذا(موصولية  سرتاباذيوقد استبعد الريض اإل
االستفهاميتني, ) َمنْ (و) ما(ال جتيء موصولة وال زائدة, إال مع ) ذا(اعلم أن «: يقول

 ـالزيادة, وجيوز ): خٌري منك]: (حني تكون فيها اإلجابة بِـ) [من ذا(و) ماذا(واألَْوَىل يف 
ما : ما الذي هو خري منك? عىل حذف املبتدأ, نحو: أن تكون بمعنى الذي, أي ـ عىل ُبْعدٍ 

ولقائل أن ... اسم اإلشارة ال غري : فيه) ذا(َفـ ) َمْن ذا قائًام?: (أنا بالذي قائل, وأما قولك
 .)١(»بزيادهتا) ماذا صنعَت?: (موصولة مطلًقا, وحيكم يف نحو) ذا(يمنع جميء 

, )ذا(هذه املسألة, انتهى فيها إىل عدم موصولية  ألستاذ يوسف الصيداويوقد بحث ا
اسم موصول, وتضع ملوصوليته ثالثة ) ذا(إن : تقول كتب الصناعة«: يقول يف ذلك

 :رشوط

 .أال يكون اسم إشارة .١
 ).ما(أال يكون مدغًام يف  .٢
 ...ستفهاميتني, اال) َمنْ (أو ) ما(أن يسبقه استفهام بِـ  .٣

االستفهاميتان; فإنه ناشئ من علمهم ) من(أو ) ما(أن يسبقها : (وأما رشطهم الثالث
وإًذا ال سبيل إىل زعمهم موصوليتها ما بقيت منفردة . ال تأيت أصًال اسًام موصوالً ) ذا(أن 

وصولة, كام اشرتطوا; فإن عّدها م) َمنْ (أو ) ما(مستقلة قائمة بنفسها, ولكن إذا سبقتها 
 ...ـ وهو ما يراه الريض ـ, ) ما(فكام يمكن ـ مثًال ـ أن تعد زائدة بعد . يصبح احتامالً وارًدا

 وِملَ هذا االفتتان باعتدادها موصولة?: وقد خيطر يف الذهن سؤال

أن أهم أسباب ذلك أن لبيد بن ربيعة كان نظم يف اجلاهلية قصيدة : واجلواب
 :بن املنذر, مطلعها يرثي هبا النعامن... مشهورة, 

 أال ال تســـأالِن املـــرء مـــا ذا حيـــاوُل
 

ــُل    أنحــٌب فيقىضــ, أم ضــالٌل وباط

 :, قالوا)ماذا حياول أنحب: (من قوله) نحب(وملا حاولوا تعليل رفع كلمة 

 .اسم استفهام, مبتدأ): ما( − 

 .١٤٨ـ  ١٤٧/ ٣رشح الكافية  )١(                                            
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 .صلة) حياول(اسم موصول, خرب املبتدأ, ومجلة ): ذا( − 
 ., فهو إًذا مرفوع مثله)ما(بدل من املبتدأ ): نحب( − 

, ومن )ذا(عن ) ما(وقد أتاح هلم هذا التوجيه الذي بينه اإلعراُب املتقّدُم أن يفصلوا 
 .موصولة) ذا(, وأن يعدوا )ما(بدالً من ): نحب(ثم أن يعربوا كلمة 

فجعلتها موصولة, مع أن ) ذا(هي التي حّددت طبيعة ) نحب(وهكذا ترى أن كلمة 
صوليتها ـ إن صّح أهنا موصولة ـ ناشئة من ذاهتا, تبًعا ملوقعها من األصل أن تكون مو

اجلملة والرتكيب, ال من كلمة تأيت يف مجلة أخرى, يمكن االستغناء عنها أو تغيريها 
 .)١(»وتبديلها, تبًعا حلاجة املتكّلم إىل التعبري عّام يعتلج يف صدره من املعاين

 )أي(موصولية [*] 

يف رشحه  مخسة أحوال تكون عليها يف اجلملة, يذكرها أبو حيان )أي(يذكر النحاة لـ 
: تقع حاالً, وإنام ذكروا هلا مخسة أقسام) أي(ومل يذكر أصحابنا كون «: عىل التسهيل, يقول

 .)٢(»موصولة, ورشطية, واستفهامية, وصفة لنكرة, ومنادى

عىل  أربع حاالت, ننقلها من رشح ابن عقيل) يأ(ويف موصوليتها يذكر النحاة لِـ 
 :هلا أربعة أحوال) أيا(ثم إن «: األلفية, يقول

م هو قائم: (أن تضاف, ويذكر صدر صلتها, نحو: أحدها  ).يعجبني أهيُّ
 ).يعجبني أيٌّ قائمٌ : (أال تضاف وال يذكر صدر صلتها, نحو: الثاين
 ).يعجبني أيٌّ هو قائمٌ : (ر صدر صلتها, نحوأال تضاف, ويذك: الثالث

م هو : (ويف هذه األحوال الثالثة تكون معربة باحلركات الثالث, نحو يعجبني أهيُّ
م هو قائم(, و)قائم م هو قائم(, و)رأيت أهيَّ ) أيا قائم(و) أيٌّ قائم: (وكذلك). مررُت بأهيِّ
 ).أيٍّ هو قائم(و) مأيا هو قائ(و) أيٌّ هو قائم: (, وكذا)أيٍّ قائم(و

 .٦٧٧ـ  ٦٧٦/ ٢الكفاف  )١(                                            
 .١٤٢/ ٣التذييل والتكميل  )٢(
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م قائم: (أن تضاف وحيذف صدر الصلة, نحو: الرابع , ففي هذه احلالة )يعجبني أهيُّ
م قائم: (تبنى عىل الضم, فتقول م قائم(و) يعجبني أهيُّ م قائم(و) رأيت أهيُّ  ).مررُت بأهيُّ

ُْم َأَشدُّ عَ ﴿: وعليه قوله تعاىل ْمحَِن ِعتِياُثمَّ َلنَنِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة َأهيُّ  .)٢(»)١(﴾َىل الرَّ

 ة, يذكرها أبو الربكات األنبارياملسائل اخلالفية بني البرصة والكوفوهذه املسألة من 
وحذف العائد ) الذي(ـ إذا كان بمعنى ) أهيم(ذهب الكوفيون إىل أن «: إلنصاف, يقولا يف

, وذهب البرصيون إىل أنه مبني عىل )ألرضبنَّ أهيم أفضل: (من الصلة ـ معرب, نحو قوهلم
 ...الضم, 

) أهيم(خربه, وجيعل ) أفضل(ومرفوع باالبتداء, ) أهيم(إىل أن  وذهب اخلليل بن أمحد
أهيم : ألرضبن الذي يقال له: (استفهاًما وحيمله عىل احلكاية بعد قول مقّدر, والتقدير عنده

 .)٣(»)أفضل

إىل أن ثعلب ال يرى موصوليتها كام هو ) ارتشاف الرضب(يشري يف  كام أن أبا حيان
عىل ) أي(ومن املوصوالت «: نصاف سلًفا, يقول أبو حيانرأي اخلليل فيام نقلناه عن اإل

إال استفهاًما أو ) أي(ال يكون «: مذهب اجلمهور; خالًفا لثعلب; فإنه أنكر ذلك, وقال
 .)٤(»رشًطا

يف بحث له نرشه يف  وهو رأي ذهب إليه من املحدثني الدكتور فيصل إبراهيم صفا
ز إًذا القول بموصولية «: م, يقول ١٩٩١, لسنة ٣٥ن العريب العدد جملة اللسا ما ال حيفِّ

 :أمور ثالثة, هي) أي(

) أي(أن أحًدا ال يستطيع أن يربز فرًقا واضًحا وجوهريا بني وقوع  .١
موصولة ـ بزعمهم ـ يف ) أي(استفهامية غري موصولة يف بنيتها الشكلية, و

 .ضوء األمثلة والشواهد التي مضت

 .٦٩: مريم )١(                                            
 .١٥٤ـ  ١٥٣/ ١رشح ابن عقيل  )٢(
 .٧١١ـ  ٧٠٩/ ٢اإلنصاف  )٣(
 .١٠١١/ ٢ارتشاف الرضب  )٤(
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مالزمة لإلضافة معنًى, وهذا جيعلها مفارقة يف بنيتها الشكلية ) أي(ون ك .٢
 .للموصوالت األخرى التي مل يقع أيٌّ منهم مضاًفا

عون أنه ضمري وقع صدَر مجلِة صلِة  .٣ ). أي(انعدام الشواهد عىل بروز ما يدَّ
ـ منفصلة ـ ُمعَمَلة, ) أي(هذا, عالوة عىل انعدام الشواهد التي وقعت فيها 

 .ىل نحو يظهر فيه إعراهبا, لعامل سابق عليهاع

معملة عىل نحو ظاهر ) أيا(عىل أنه إذا سلمنا بصحة الروايات التي يظهر فيها أن 
لعامل سابق عليها فال بدَّ ـ إًذا ـ من تقديم تفسري آخر لذلك اللفظ الذي يظهر مرفوًعا يف 

حيث هو حامل لعالمة إعراب  غري مرفوع عىل االبتداء, من) أي(الوقت الذي يقع فيه 
ُثمَّ َلنَنِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ﴿: وجّرها يف اآلية الكريمة) أي(أخرى, كام هو وارد يف قراءيت نصب 

ُْم َأَشدُّ   ]:من املتقارب[ل الشاعر , وقو﴾ِشيَعٍة َأهيُّ
ـــــك ـــــي مال ـــــت بن ـــــا لقي  إذا م

 
ــــم أفضــــل  ــــىل أهيُّ ــــلِّْم ع  )١(فس

 .عىل التوايل

وأظن أن التفسري الذي ستعرضه هذه الدراسة مفٍض إىل اإلقالع عن القول 
 .)٢(»)أي(بموصولية 

الذي انتهى إىل  من النحاة املحدثني األستاذ يوسف الصيداوي) أي(وممن بحث 
القول بموصولية أي, ولكنه يرى عدم صحة بنائها عىل الضم, بل يراها معربة يف مجيع 
أحواهلا, وما يذكر من شواهد عىل ذلك, تكون يف معظمها شواهد صناعية, باستثناء ما 
استشهد هبام الدكتور صفا قبل قليل من اآلية والبيت الشعري, اللََّذْين وردت فيهام رواية 

 ).أي(تعَرب فيها 

 .)٣(وسأكتفي هبذه اإلشارة إىل رأيه, نظًرا لطول ما ذكره الصيداوي حول ذلك
, ورصف املباين ٣٨٣/ ٢البيت لغسان بن وعلة, أو لرجل من غسان, وقد ورد يف رشح املفصل  )١(                                            

والشاهد فيه . ٧٧/ ١, ورشح األشموين )أيا(, ولسان العرب, ماّدة ١٠٨/ ١, ومغني اللبيب ٢٧٤
م: (قوله أهيم هو : (اسًام موصوالً مضاًفا, وصلتها حمذوفة, والتقدير) يأ(حيث جاءت ) عىل أهيُّ

م: (ويروى. , وهلذا بنيت عىل الضم)أفضل  .ـ باإلعراب) أهيَّ
 ـ بترصف قليل ـ  .١١١, ص ١٩٩١, سنة ٣٥جملة اللسان العريب, ع )٢(
 .٦٨٢ـ  ٦٧٩/ ٢الكفاف : انظر )٣(
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٣Kאאאאא 

قبل اإلشارة إىل املواقع اإلعرابية لألسامء املوصولة, ال بّد من اإللفات إىل أن األسامء 
: ام يدل منها عىل اثنني معرب, ومهااملوصولة فيها ما هو مبني, وفيها ما هو معرب, ف

يف حالتي النصب واجلر, وكذلك ) اللتني(و) اللذين(يف حالة الرفع, و) اللتان(و) اللذان(
 ).عىل القول بموصوليتها(يف كثري من حاالهتا تكون معربة ) أي(

ولذلك, فإن ما نذكره من حاالت لإلعراب املحيل لألسامء املوصولة, ُيستثنى منه 
 ).واللذين واللتان واللتني وأي ـ يف حال إعراهبا اللذان(

 املحل اإلعرايب يكون للموصول مع صلته[*] 

حينام نتحّدث عن املوقع اإلعرايب لالسم املوصول, فهذا املوقع واملحل له ولصلته; 
 , يقول ابن اخلباز»بمنزلة املفرد«: ألنه معها يعامالن معاملة املفرد, وكام يقال يف لغة النحاة

واعلم أن املوصول والصلة بمنزلة االسم املفرد, والدليل عىل ذلك من ثالثة «: يف ذلك
 :أوجه

أن الصلة ال موضع هلا من اإلعراب, كام ال موضع لبعض االسم من : أحدها
 .اإلعراب

 .أنه ال جيوز الفصل بني الصلة واملوصول, وال تقديمها عليه: والثاين

ال جيوز حذف املوصول وتبقية الصلة, وال حذف الصلة وتبقية املوصول, أنه : الثالث
 .فإن جاء من ذلك يشء, فهو قليل ال يعتّد به

فإذا عرفَت ذلك وأردَت أن ُجتري عىل املوصول تابًعا من صفة أو توكيد أو بدل أو 
مل َجيُْز, عطف, مل جيز ذلك حّتى يستويف صلته بالغًة ما بلغت, ولو بقيت منها كلمة واحدة 

 .)١(»ألنك مل تتممه

 .٥٠٣توجيه اللمع  )١(                                            
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 املواقع اإلعرابية للموصول االسمي بنوعيه[*] 

مل تفرق املصادر النحوية فيام خيص املواقع اإلعرابية بني نوعي املوصول االسمي, 
 .فكالمها يقعان يف املواقع اإلعرابية نفسها

بار عن ومل أقف عىل من أحىص هذه املواقع, سوى ما يعقده النحاة من باب اإلخ
 .االسم املوصول, وكيفية اإلخبار عنه

ـ من ) األصول يف النحو(ما يقرب من أربعني صفحة يف كتابه  وقد عقد ابن الّرساج
ـ ليذكر أربعة عرش موضًعا أو أسلوًبا ليخرب هبا عن الذي, وهذه  ٣١٣إىل  ٢٧٧/ ٢

نحن بصدد البحث فيه, سوى وقوع املواضع واألساليب ليست ذات عالقة مبارشة بام 
 .فيها يف حمل رفع مبتدأ) الذي(

املوصوليتني يف موقع ) من(و) ما(بخصوص وقوع  ومما وقفت عليه ما ذكره سيبويه
هذا باب ما يكون االسم فيه بمنزلة «: اخلرب النكرة الذي يبنى عىل املبتدأ, يقول يف الكتاب

 :الذي يف املعرفة

, )رجل(ذا بني عىل ما قبله, وبمنزلته يف االحتياج إىل احلشو, ويكون نكرة بمنزلة إ
هذا الذي قد علمُت : هذا َمْن أعِرف منطلًقا, وهذا َمْن ال أعِرف منطلًقا, أي: وذلك قولك

وَأْعِرُف وال َأْعِرُف, وعندي حشو هلام يتّامن . وهذا ما عندي مهينًا. أين ال أعرفه منطلًقا
 .)١(»به

املواقع اإلعرابية لالسم املوصول يف القرآن,  وقد أحىص حممد عبد اخلالق عضيمة
 .ذكرنا أن أسامء اإلشارة وقعت يف مواقع حمددة اإلعراب«: يقول

 .أما األسامء املوصولة فقد جاءت يف مواضع متعّددة من اإلعراب

) كان(دأ يف مواضع كثرية, وخًربا للمبتدأ أيًضا, واسًام لِـ وقعت األسامء املوصولة مبت
 .وأخواهتا, وخًربا هلا) إن(وأخواهتا, واسًام لِـ 

 .١٠٥/ ٢الكتاب  )١(                                            
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ووقعت فاعًال يف مواضع كثرية, ونائب فاعل يف مواضع قليلة, وجاءت مفعوالً به يف 
اضع كثرية يف النداء, وجمرورة بحرف اجلر يف مو) أي(مواضع كثرية, ومستثنًى, وتابًعا لِـ 

جدا, ومضاًفا إليها, كام جاءت نعًتا يف مواضع كثرية, واحتملت أن تكون نعًتا مقطوًعا يف 
 .)١(»مواضع كثرية, وجاءت بدالً يف مواضع قليلة

للمواقع اإلعرابية التي وقعت  وسأقوم هنا باستعراض العناوين التي ذكرها عضيمة
 .األسامء املوصولة يف القرآن الكريم, مكتفًيا بذكر مثالني لكل موقعفيها 

 :وهي مرتبة كالتايل

ُه بِاْألَْمِس  الَِّذيَفإَِذا ﴿: االسم املوصول مبتدًأ, نحو قوله تعاىل −  اْسَتنَرصَ
ُخهُ  ْم ِيف َسبِيِل اهللاِ ُثمَّ الَ ُيْتبُِعوَن َما َن َأْمَواهلَ ُينِفُقو الَِّذينَ ﴿: , وقوله)٢(﴾َيْسَتْرصِ

 .)٣(﴾ْم َأْجُرُهمْ نَفُقوُا َمنا َوالَ َأًذى هلُ أَ 
َالَلَة  الَِّذينَ ُأْوَلئَِك ﴿: االسم املوصول خًربا للمبتدأ, نحو قوله تعاىل −  ُوْا الضَّ اْشَرتُ

ا ِيف األَْرِض َمجِيعاً  الَِّذيُهَو ﴿: , وقوله عَز وجل)٤(﴾بِاُهلَدى  .)٥(﴾َخَلَق َلُكم مَّ
َعَلْيِه اَحلقُّ  الَِّذيَفإن َكاَن ﴿: االسم املوصول اسًام لكان وأخواهتا, نحو قوله تعاىل − 

 .)٧(﴾َكَفُروْا ُتِصيُبُهم الَِّذينَ َوالَ َيَزاُل ﴿: , وقوله)٦(﴾َسِفيًها
ُلوْا بَِرآدِّ  الَِّذينَ َفَام ﴿: النافية, نحو قوله تعاىل) ما(االسم املوصول اسًام لِـ  −  ي ُفضِّ

 .)٨(﴾ِرْزِقِهمْ 
َكَفُروْا َسَواٌء  الَِّذينَ إِنَّ ﴿: وأخواهتا, نحو قوله تعاىل) إن(االسم املوصول اسًام لِـ  − 

 .)١٠(﴾َأْحَياَها ُملْحيِي اَملْوَتى الَِّذيإِنَّ ﴿: , وقوله)٩(﴾َعَلْيِهمْ 

 .١٦٢/ ٨ت ألسلوب القرآن الكريم دراسا )١(                                            
 .١٨: القصص )٢(
 .٢٦٢: البقرة )٣(
 .١٦: البقرة )٤(
 .٢٩: البقرة )٥(
 .٢٨٢: البقرة )٦(
 .٣١: الرعد )٧(
 .٧١: النحل )٨(
 .٦: البقرة )٩(
 .٣٩: فصلت )١٠(
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َل َبْيٍت ُوِضَع ﴿: وأخواهتا, نحو قوله تعاىل) إن(االسم املوصول خًربا لِـ  −  إِنَّ َأوَّ
ةَ  َللَِّذيلِلنَّاِس  َوابِّ ِعنَد اهللاِ ﴿: , وقوله)١(﴾بَِبكَّ  .)٢(﴾َكَفُرواْ  الَِّذينَ إِنَّ َرشَّ الدَّ

 َوالَِّذينَ إِْذ َيُقوُل اُملنَافُِقوَن ﴿: فوع, نحو قوله تعاىلاالسم املوصول معطوًفا عىل مر − 
َرٌض   َوالَِّذينَ َوَما َيْسَتِوي اْألَْعَمى َواْلَبِصُري ﴿: , وقوله تعاىل)٣(﴾ِيف ُقُلوِهبِم مَّ

 .)٤(﴾آَمنُوا
: , وقوله)٥(﴾ُهَو ِيف َبْيتَِها الَّتِيَوَراَوَدْتُه ﴿: االسم املوصول فاعًال, نحو قوله تعاىل − 

َل اْلُفْرَقاَن َعَىل َعْبِدهِ  ِذيالَّ َتَباَرَك ﴿  .)٦(﴾َنزَّ
َكَفُروْا ِمن َبنِي  الَِّذينَ ُلِعَن ﴿: االسم املوصول نائًبا عن الفاعل, نحو قوله تعاىل − 

ائِيَل   .)٨(﴾ِمن ُدونِهِ  الَِّذينَ َوإَِذا ُذكَِر ﴿: , وقوله)٧(﴾إِْرسَ
َأْوَحْينَا  الَِّذيَ لَِّتْتُلَو َعَلْيِهُم ﴿: االسم املوصول مفعوًال به, نحو قوله تعاىل − 

 .)١٠(﴾َتَوىلَّ  الَِّذي﴿َأَفَرَأْيَت : , وقوله)٩(إَِلْيَك﴾
 ِذينَ َوالَّ ُخيَاِدُعوَن اهللاَ ﴿: االسم املوصول معطوًفا عىل مفعول به, نحو قوله تعاىل − 

 .)١٢(﴾ُأوُتوا اْلِعْلمَ  َوالَِّذينَ َيْرَفِع اهللاُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم ﴿: , وقوله)١١(﴾آَمنُوا
َّا َتْعُبُدوَن ﴿: االسم املوصول مستثنًى, نحو قوله تعاىل −   الَِّذيإِالَّ * إِنَّنِي َبَراء ممِّ

 .)١٤(﴾َهَدى اهللاُ ِذينَ الَّ َوإِن َكاَنْت َلَكبَِريًة إِالَّ َعَىل ﴿: , وقوله)١٣(﴾َفَطَرِين 
َا ﴿: املنادى, نحو قوله تعاىل) أي(االسم املوصول تابًعا لِـ  −  َل  الَِّذيَوَقاُلوْا َيا َأهيُّ ُنزِّ

ْكرُ  ا ﴿: , وقوله)١٥(﴾َعَلْيِه الذِّ َ  .)١٦(﴾آَمنُوا اْرَكُعوا الَِّذينَ َيا َأهيُّ

 .٩٦: آل عمران )١(                                            
 .٥٥: األنفال )٢(
 .٤٩: األنفال )٣(
 .٥٨: غافر )٤(
 .٢٣: يوسف )٥(
 .١: لفرقانا )٦(
 .٧٨: املائدة )٧(
 .٤٥: الزمر )٨(
 .٣٠: الرعد )٩(
 .٣٣: النجم )١٠(
 .٩: البقرة )١١(
 .١١: املجادلة )١٢(
 .٢٧ـ ٢٦: الزخرف)١٣(
 .١٤٣: البقرة)١٤(
 .٦: احلجر )١٥(
 .٧٧: احلج )١٦(
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, )١(﴾َكَفُرواْ  لِّلَِّذينَ ُقل ﴿: االسم املوصول جمروًرا بحرف اجلّر, نحو قوله تعاىل − 
 .)٢(﴾ِهَي َأْحَسنُ  بِالَّتِيَوالَ َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيتِيِم إِالَّ ﴿: وقوله

نُْهْم َغْريَ ﴿: وله تعاىلاالسم املوصول مضاًفا إليه, نحو ق −   الَِّذيَبيََّت َطآئَِفٌة مِّ
 .)٤(﴾َعِمُلوا الَِّذيلُِيِذيَقُهم َبْعَض ﴿: , وقوله)٣(﴾َتُقوُل 

ُقوْا النَّاَر ﴿: السم املوصول نعًتا, نحو قوله تعاىلا −  , )٥(﴾َوُقوُدَها النَّاُس  الَّتِيَفاتَّ
ئِيَوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم ﴿: وقوله  .)٦(﴾ُتَظاِهُروَن ِمنُْهنَّ  الالَّ

وْا النَّْجَوى ﴿: االسم املوصول بدًال, نحو قوله تعاىل −   .)٧(﴾َظَلُمواْ  الَِّذينَ َوَأَرسُّ
َقاَل ﴿: النافية للجنس, يف قوله تعاىل )ال(االسم املوصول بدًال من ضمري خرب  − 

ُه ال إِلَِه إِالَّ آَمنْ  ائِيَل  الَِّذيُت َأنَّ  .)٨(﴾آَمنَْت بِِه َبنُو إِْرسَ
لَِيُكوَن لِْلَعاملََِني ﴿: طوًعا, نحو قوله تعاىلحيتمل أن يكون االسم املوصول نعًتا مق − 

َامَواِت َواْألَْرضِ  الَِّذي* َنِذيًرا   َوَوْيٌل لِّْلَكافِِريَن ِمنْ ﴿: , وقوله)٩(﴾َلُه ُمْلُك السَّ
ْنَيا الَِّذينَ * َعَذاٍب َشِديٍد  َياَة الدُّ  .)١٠(﴾َيْسَتِحبُّوَن اْحلَ

٤Kאאאאאאא 

 فوعاتاملر. أ

ًدا,  ما مل يرد كموقع إعرايب لالسم املوصول من مواقع الرفع هو فقط أن يكون مؤكِّ
د لفظيا باالسم املوصول, ولكنه ليس بممنوع صناعيا, لذا  وربام يكون من النادر أن يؤكَّ
ًدا لفظيا السم موصول آخر يكون يف حمل رفع, وإن كان من حيث  يمكنه أن يقع مؤكِّ

 .بعيد جدااالستعامل 

 .١٢: آل عمران)١(                                            
 .١٥٢: األنعام )٢(
 .٨١: النساء )٣(
 .٤١: الروم )٤(
 .٢٤: البقرة )٥(
 .٤: ألحزابا )٦(
 .٣: األنبياء )٧(
 .٩٠: يونس )٨(
 .٢ـ ١: الفرقان )٩(
 .٣ـ  ٢: إبراهيم )١٠(
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 املنصوبات. ب

ال حتّل األسامء ـ لكوهنا أسامء ـ يف أي موقع إعرايب, إذ حتتاج بعض املواقع إىل رشوط 
معينة ليكون استعامل الكلمة فيها صحيًحا, فاملفعول فيه ال بدَّ أن تكون الكلمة متضمنة 

تكون الكلمة قادرة معنى الظرفية, واملفعول املطلق له داللة عىل احلدث, واحلال ال بد أن 
عىل تبيني احلال واهليئة, والتمييز  فيه داللة عىل رفع اإلهبام عن الذات, واملوصوالت 
االسمية ال يمكنها ـ من حيث الداللة ـ أن تؤدي هذه املعاين, باإلضافة إىل أن احلال 

لذلك ال والتمييز يشرتط فيهام ـ يف الغالب ـ التنكري, واملوصوالت االسمية من املعارف, و
 .النافية للجنس) ال(يصح أن تقع اسًام لِـ 

; بينام )أي(وفيام خيّص املنادى, فإن املوصوالت املختصة ال تنادى إال بتوّسط 
يا َمْن : (فإنه يقع يف حمل نصب منادى, فيصح يف االستعامل العريب أن يقال) َمنْ (املوصول 

وصول مبني عىل السكون يف حمل اسم م: ـ هنا ـ بأنه) َمن(, حيث يعرب )جاء البارحة
 .نصب منادى

وهي نقطة خالفية بني املدرستني البرصية والكوفية, منشؤها اخلالف الواقع بينهام 
ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز نداء ما فيه األلف «, حيث )أل(حول مناداة االسم املحىل بِـ 

 .نه ال جيوزوذهب البرصيون إىل أ). يا الغالم(, و)يا الرجل: (والالم, نحو
الدليل عىل أنه جائز أنه قد جاء ذلك يف كالمهم, : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا

 ]:من الرجز[قال الشاعر 
ا  فيـــــا الغالمـــــان اللـــــذان فـــــرَّ

 
ا  ـــــــباين رشَّ ـــــــاكام أن تكس  )١(إي

 ., فأدخل حرف النداء عىل ما فيه األلف والالم)يا الغالمان: (فقال
 :]من الوافر[وقال اآلخر 

ـــي ـــِت قلب ـــي تيم ـــا الت ـــديتِك ي  فف
 

 )٢(وأنــــت بخيلــــة بــــالوّد عنــــي 
                                            

/ ١; ورشح املفصل ٢٤/ ٢; ورشح ابن عقيل ١٧٥أرسار العربية لألنباري : البيت ورد بال نسبة يف )١(
, حيث مجع )فيا الغالمان: (والشاهد فيه قوله. ٤٧/ ٣; ومهع اهلوامع ٤٩١/ ٤; واملقتضب ٣٤٥

 .يف غري لفظ اجلاللة, وهذا ال جيوز إال يف رضورة الشعر, حسب املدرسة البرصية) أل(حرف النداء و
/ ١; ورشح املفصل ١٧٩/ ٢; واألشباه والنظائر ١٧٥أرسار العربية لألنباري : البيت ورد بال نسبة يف )٢(

/ ٣مهع اهلوامع ; و٤٨٩/ ٤; واملقتضب )لتا(; ولسان العرب, مادة ١٩٧/ ٢; والكتاب ٣٤٤و ٣٤٢
وقد ورد يف الكتاب ). يا اهللا(تشبيًها بقوهلم ) أل(, حيث نادى ما فيه )يا التي: (والشاهد فيه قوله. ٤٧

= 
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إنام قلنا أنه ال جيوز ذلك; ألن األلف والالم : , وأما البرصيون فاحتّجوا بأن قالوا...
 .)١(»تفيد التعريف, وتعريفان يف كلمة ال جيتمعان) يا(تفيد التعريف, و

ناء التوكيد, ملا أرشنا إليه منذ وقد وقعت املوصوالت يف حمال اجلّر املمكنة, باستث
 .قليل

 

                                            
, وكذا ورد يف املقتضب واهلمع واألشباه والنظائر ولسان العرب, بينام ورد )من أجلك يا التي: (هكذا

 .يف أرسار العربية كام أثبته صاحب اإلنصاف
 .٣٣٧ـ  ٣٣٥/ ١اف يف مسائل اخلالف اإلنص )١(





 ١٦٩  ..................  لرشطوا االستفهام أسامء: الزًما بناءً  املبنية لألسامء املحيل اإلعراب

 :رابًعا[*]  

אא 

١Kאא 

, وذلك ألن معظم )أسامء الرشط(و) أسامء االستفهام(وضعنا عنواًنا واحًدا لكل من 
 .أسامء االستفهام تستعمل مرة لالستفهام, وأخرى للرشط

٢K 

فهام والرشط ليسا من األبواب الثابتة يف كتب الصناعة النحوية, لذلك قد االست
 .يكون من الصعب وجود تعريفات كثرية هلام فيها

وما وجدته أثناء تتبعي أن بعضها عقدت له العناوين اخلاصة هبذين النوعني من 
 :األسامء, فعقد

يف كتابه التبرصة والتذكرة باًبا  )من نحاة القرن الرابع اهلجري( الصيمري − 
 .٤٨١ـ  ٤٦٧/ ١خاصا عن االستفهام ـ 

يف كتابه اإليضاح العضدي باًبا عن أحكام ) ه٣٧٧ت ( أبو عيل الفاريس − 
, ذكر فيه بعض األحكام اخلاّصة بجمل الرشط ـ ص )الرشط(املجازاة 
 .٣٢٣ـ  ٣٢٠
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 ١٣٧تلميذ الفاريس عقد باًبا عن االستفهام يف اللمع  )ه٣٩٢ت (ابن جنّي  − 
باًبا عنه يف  )١(, وتبعه يف ذلك ّرشاح اللمع, فعقد الواسطي الرضير١٣٩ـ 

كذلك يف رشحه عىل اللمع  , وابن اخلباز٢٦٨ـ  ٢٦٤رشحه عىل اللمع 
 .٥٨٥ـ  ٥٨٠

يف كتابه اللباب يف علل البناء واإلعراب باًبا  )ه٦١٦ت (قاء العكربي أبو الب − 
 .١٣٤ـ  ١٢٩/ ٢خاصا عن أسامء االستفهام ـ 

يف كتابه املغني باًبا خاصا عن إعراب  )ه٧٦١ت (ابن هشام األنصاري  − 
 .رض ملا ذكره هناأسامء االستفهام والرشط, سنتع

. طلب اإلفهام: االستفهام«: االستفهام تعريًفا لغويا, حيث قال وقد عّرف أبو البقاء
 .)٢(»واالستفهام واالستعالم واالستخبار بمعنى واحد. حتصيل الفهم: واإلفهام

قد ال خيتلف من حيث ولعل أبا البقاء مل يذكر أن لالستفهام معنًى اصطالحيا ألنه 
وهذا ما نجد أثره يف املعجامت التخصصية التي ال يظهر فيها فرق . املعنى عام ُيراد منه عرفيا

االستفهام «: كبري بني التعريف اللغوي والتعريف النحوي, فمعجم اخلليل يعرفه بقوله
 .استخرب واستوضح: مصدر استفهم: لغة

: استيضاح ما يف ضمري املخاطب, نحوطلب معرفة يشء جمهول, أو : واصطالًحا
 .)٣(»)أين كنت?(

قوله [هي من أدوات الرشط اجلازمة فعلني, نحو «: ويف تعريف أسامء الرشط, قال
َز بِهِ ﴿]: تعاىل  .أسامء املجازاة: وتسمى. ﴾َمن َيْعَمْل ُسوًءا ُجيْ

, )ثامحي(, و)أنى(, و)أين(, و)أيان(, و)متى(, و)مهام(, و)ما(, و)منْ : (ألفاظها
 .)٤(»)كيفام(و

لقي ببغداد أصحاب أيب عيل . القاسم بن حممد بن مبارش الواسطي, أبو حممد, النحوي, الرضير: هو )١(                                            
صنف كتاًبا يف . الفاريس, وتنقل يف البالد, واستوطن مرص, وقرأ عليه أهلها, وخترج به ابن بابشاذ,

 .٢١٩/ ٢بغية الوعاة : انظر. مرصالنحو, ورشح اللمع, ومجل الزجاجي, ومات ب
 .١٢٩/ ٢اللباب  )٢(
 .٥١اخلليل  )٣(
 ـ بترصف قليل ـ  .٧٤س, ص . م )٤(
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يف معجمه للغة النحو العريب أكثر تفصيًال يف تعريف اسم  وقد كان أنطوان الدحداح
 .)١(»اسم غري مترصف يستعلم به عن يشء أو عن أمر«: االستفهام, حيث عّرفه بأنه

أن اجلملة الثانية  اسم غري مترصف يدخل عىل مجلتني ليبني«: وعرف اسم الرشط بأنه
 .)٢(»يتوقف حصوهلا عىل حصول األوىل

وأظن أن معنى االستفهام من املعاين اللغوية الواضحة التي ال حتتاج إىل مزيد بيان, 
 .وربام يكون رسد أدوات االستفهام أكثر ما يساعد عىل توضيح املراد منها

٣Kאא 

: أسامء االستفهام مبينًا استعامل كل اسم منها, يقول استعرض أبو البقاء العكربي
 :أسامء وظروف, فاألسامء] حروف االستفهام[وقد ُشبَِّهْت هبذه احلروف «

ن يعقل, وتستعمل يف غريه جماًزا) َمنْ ( −   .ويستفهم هبا عمَّ
 .ملا ال يعقل, وقد جاءت ملن يعقل) ما(و − 
 .تصلح هلام) أي(و − 
 .يف املكان )أين(و − 
 .يف الزمان) متى(و − 
 .يف العدد) كم(و − 
 .يف احلال) كيف(و − 
: , فمن األول قوله تعاىل)من أين(و) كيف(, و)متى: (تكون بمعنى) أنَّى(و − 

ا َأنَّى﴿ َفْأُتوْا َحْرَثُكْم ﴿: الثاين قوله تعاىلومن . )٣(﴾ُحيْيِي َهِذِه اهللاُ َبْعَد َمْوِهتَ
 .)٦(»)٥(﴾َأنَّى َلِك َهَذا﴿: ومن الثالث قوله , )٤(﴾َأنَّى ِشْئُتمْ 

 .التي يستفهم هبا عن الزمان, )أيان(ومل يذكر العكربي من أسامء االستفهام  − 

 .١٦معجم لغة النحو العريب  )١(                                            
 .١٩س, . م )٢(
 .٢٥٩: البقرة )٣(
 .٢٢٣: البقرة )٤(
 .٣٧: آل عمران )٥(
 .١٣١ـ  ١٣٠/ ٢اللباب  )٦(
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٥Kאא 

 «: أسامء الرشط هي كالتايل

ٍة َرشا َيَرهُ ﴿]: قوله تعاىل[َمن للعاقل, نحو  −   .)١(﴾َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
 .)٢(﴾َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْريٍ َيْعَلْمُه اهللاُ﴿: ما ومهام لغري العاقل, نحو − 
 ]:من الوافر[متى وأيان للزمان, نحو  − 

ـــا[ ـــن جـــال وطـــالَّع الثناي ـــا اب  ]أن
 

ـــوين  ـــة تعرف ـــى أضـــع العامم  )٣(مت

ُم اَملْوُت َأيْ ﴿: أين وأنى وحيثام للمكان, نحو −   .)٤(﴾نََام َتُكوُنوْا ُيْدِرككُّ
تقتيض فعلني : كيفام(, )كيفام تكن يكن قرينك: (كيفام حلالة اليشء, نحو − 

 .)٥(»)متفقي اللفظ واملعنى

 قسامها[*] 

: تشمل حريف الرشط«اجلازمة; وتنقسم أدوات الرشط إىل قسمني, أدوات الرشط 
) أينام(و) كيفام(و) أي(و) مهام(و) ما(و) َمنْ : (, وأسامء الرشط, وهي)إذما(و) إنْ (
 .)٦(»)متى(و) حيثام(و) أنى(و) أيان(و

, )إذا(و) كيف: (التي تشمل االسمني«: وأدوات الرشط غري اجلازمة, وهي
 .)٧(»)َملَا(و) أما(و) لوما(و) لوال(و) لو: (واحلروف

 .٨: الزلزلة )١(                                            
 .١٩٧: البقرة )٢(
/ ١; ورشح املفصل ١٢٧/ ٤; وأوضح املسالك ٢٠٧/ ٣ورد يف الكتاب . لسحيم بن وثيل بيتال )٣(

والشاهد فيه . هنا اسم لرجل سمي باسم فعل ماضٍ ) جال(و). جال(; ومعجم الصحاح, ماّدة ١٧٢
 .عاملة يف فعل الرشط وجوابه, بداللته عىل الزمان) متى(ورود اسم الرشط : قوله

 .٧٨: النساء )٤(
 .٧٥ـ  ٧٤خلليل ا )٥(
 .ـ بترصف ـ   ٧٠/ ١املعجم املفصل يف النحو العريب  )٦(
 .ن. م )٧(
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٦Kאאאא 

جتمع كتب النحو عىل أن ألدوات االستفهام والرشط حق الصدارة يف الكالم, وهذا 
يرتّتب عليه أال تعمل العوامل التي قبلها فيها, وينحرص العمل فيام يليها من عوامل, 

 .باستثناء االبتداء, حيث املبتدأ من طبيعته أن يكون يف صدر احلديث

وال يعمل يف االستفهام ما قبله; ألن «: إىل هذه النقطة, فيقول يشري أبو البقاء العكربي
أداة االستفهام هلا صدر الكالم, إذ كانت تفيد يف اجلملة معنى مل يكن, فلو أعملت فيها ما 

 .)١(»)يد يف الدارألرضبنَّ أز: :قبلها لصارت وسًطا, وذلك ممتنع, كام يمتنع قولك

واعلم أن ما قبل االستفهام ال «: يف التبرصة, يقول وإىل هذه النقطة يلفت الصيمري
يعمل فيام بعده; ألن االستفهام له صدر الكالم, فلو أعملَت ما قبله فيام بعده خرج من أن 

 .)٢(»يكون صدًرا

يف معجمها املفصل يف النحو العريب معنى حق  وترشح الدكتورة عزيزة فّوال بابتي
واألسامء . اختصاص الكلمة بوقوعها يف أول الكالم: , أيحق الصدارة«: الصدارة, فتقول

... اخلربية, ) كم(و... وأسامء االستفهام, ... أسامء الرشط, : التي هلا حق الصدارة هي
 .)٣(»التعّجبية) ما(و

 يكن املحل اإلعرايب هلذه الكلامت مبتدأ, ال يعمل فيها إال ما بعدها, إن ويف حال مل
وأخواهتا, بخالف ) كان(كان من العوامل التي تتقّدم عليها معموالهتا, كالفعل, ومثل 

 .وأخواهتا التي ال تعمل إال فيام يليها) إن(

يع حروف االستفهام ال تعمل فيها وكذلك مج«: يف ذلك يقول الواسطي الرضير
ْزَبْنيِ ﴿: , وقال تعاىل)حسبُت أزيٌد يف الدار أم عمٌرو: (, فتقول]أفعال الظن[ لِنَْعَلَم َأيُّ اْحلِ

بعدها; ألن االستفهام له صدر الكالم,  ألفعال فيام , وإنام مل تعمل هذه ا)٤(﴾َأْحَىص ملَِا َلبُِثوا
... 

 .١٣٢/ ٢اللباب  )١(                                            
 .٤٧١/ ١التبرصة والتذكرة  )٢(
)٥٧٢/ ١ )٣. 
 .١٢: الكهف )٤(
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منصوب لِـ ) زيد(, َفـ )أزيًدا رضبَت : (فإن كان بعد االستفهام فعل, َعِمَل, تقول
بِـ ) أيا(, فنصب )١(﴾َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب َينَقلُِبونَ ﴿: , قال اهللا تعاىل)رضبت(
 .)٢(»)سيعلم(, ال بِـ )ينقلبون(
٧Kאאאאאא 

يف مغني اللبيب من عقده لباب خاص حول  باستثناء ما قام به ابن هشام األنصاري
ء االستفهام والرشط, ال نجد يف بقية املصادر القديمة باًبا خمّصًصا لبيان املواقع إعراب أسام

اخلربية واالستفهامية ومواقعها ) كم(اإلعرابية هلذه األسامء, ما عدا ما تداول فيها بشأن 
 ).كيف(اإلعرابية, وكذلك قد نجد بعض اإلشارات إىل اخلالف الدائر بينهم حول إعراب 

بنوعيها ـ التي أفاض النحاة يف بحثهم حوهلا ـ ) كم(إعراب  وقبل احلديث عن
سنعرض للمواقع اإلعرابية التي حتلها أسامء االستفهام والرشط, وسأذكر هنا ما عرضه 
ابن هشام, وأكمله بعرض ملا يشري إليه بعض النحاة املحدثون, ثم أذكر بعض التفاصيل 

 ).كيف(و) كم(حول إعرايب 

 ]:أسامء االستفهام والرشط: أي[اعلم أهنا «: يقول ابن هشام

َعمَّ ﴿]: قوله تعاىل[إن دخل عليها جاّر أو مضاف, فمحلها اجلّر, نحو  .١
 ).غالم َمْن جاءك?(و) صبيحة أي يوم سفرك?: (, ونحو)٣(﴾َيَتَساءُلونَ 

اَن ُيْبَعُثونَ ﴿]: قوله تعاىل[ زمان, نحو وإال فإن وقعت عىل .٢ , أو مكان, )٤(﴾َأيَّ
, ]مفعول مطلق: أي[, أو حدث )٥(﴾َفَأْيَن َتْذَهُبونَ ﴿]: قوله تعاىل[نحو 
, فهي منصوبة مفعوالً فيه )٦(﴾ٍب َينَقلُِبونَ َأيَّ ُمنَقلَ ﴿]: قوله تعاىل[نحو 

 .ومفعوالً مطلًقا
 ., فهي مبتدأة)من أٌب لك?: (وإال فإن وقع بعدها اسم نكرة, نحو .٣

 .٢٢٧: الشعراء )١(                                            
 .٢٦٥رشح اللمع يف النحو  )٢(
 .١: النبأ )٣(
 .٢١: النحل )٤(
 .٢٦: التكوير )٥(
 .٢٢٧ :الشعراء )٦(
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, فهي خرب أو مبتدأ, عىل اخلالف )َمْن زيٌد?: (أو اسم معرفة, نحو .٤
 .يف أسامء الرشط] ٤, ٣[هذان الوجهان  وال يقع. )١(السابق

من : (, ونحو)َمْن قام?: (وإال فإن وقع بعدها فعل قارص, فهي مبتدأ, نحو .٥
 ., واألصح أن اخلرب فعل الرشط, ال فعل اجلواب)يقْم أقم معه

قوله [وإن وقع بعدها فعل متعدٍّ فإن كان واقًعا عليها, فهي مفعول به, نحو  .٦
ا ﴿]: قوله تعاىل[, ونحو )٢(﴾اهللاِ ُتنكُِرونَ  َفَأيَّ آَياِت ﴿]: تعاىل َأيا مَّ

 .)٤(﴾َمن ُيْضلِِل اهللاُ َفَال َهاِدَي َلهُ ﴿: , ونحو قوله تعاىل)٣(﴾َتْدُعواْ 
من : (أو متعلقها, نحو) َمْن رأيته?: (وإن كان واقًعا عىل ضمريها, نحو .٧

, فهي مبتدأة أو منصوبة بمحذوف مقدر بعدها, يفرسه )رأيت أخاه?
 .)٦(»)٥(املذكور

ة التي حتل فيها أسامء االستفهام بِشكل املواقع اإلعرابي وقد رتب الدكتور الفضيل
 :, حيث وضعها عىل الشكل التايلخيتلف عّام ذكره ابن هشام

تعرب كام ) متى وأين وأيان وأنى وأي: (ما يستفهم به عن الزمان واملكان, وهي) ١(«
 :ييل

 ).أين كنَت?: (إذا تالها فعل ناقص, تعرب خًربا له, نحو  .أ 
 ).متى االمتحان?: (ذا تالها اسم, تعرب خًربا له, نحوإ  .ب 
اَن ُيْبَعُثونَ ﴿: إذا تالها فعل تام, تعرب مفعوالً فيه, كقوله تعاىل  .ج  : , وقوله﴾َأيَّ

 .﴾َفَأْيَن َتْذَهُبونَ ﴿

 :, تعربان كام ييل)كيف وأنى: (ستفهم به عن احلال, ومهاما ي) ٢(
كان ابن هشام قد بحث قبل صفحات يف املغني اجلملة االسمية التي يكون طرفاها معرفتني, فهذه  )١(                                            

اجلملة عىل رأي سيبويه األول منها مبتدأ, والثاين خربه; لعدم وجود ما يّربر التقديم والتأخري, وعىل 
 .٥٨٨/ ٢راجع املغني . رأي املصنف جيوز الوجهان

 .٨١: غافر )٢(
 .١١٠: رساءاإل)٣(
 .١٨٦: األعراف )٤(
يشري هنا إىل اخلالف بني النحاة يف باب االشتغال, حيث يصح هنا الوجهان, الرفع عىل االبتداء, أو  )٥(

 .النصب بفعل حمذوف عىل املفعولية
 .٦٠٨ـ  ٦٠٧/ ٢مغني اللبيب  )٦(



 اإلعراب املحيل للمفردات النحوية  .................................................  ١٧٦

 ).كيف كنَت?: (إذا تالمها فعل ناقص تعربان خًربا له, نحو  .أ 
 ).كيف جئت?: (إذا تالمها فعل تام, تعربان حاالً, نحو  .ب 
 ).كيف حالك?: (إذا تالمها اسم مفرد, تعربان خًربا له, نحو  .ج 

 :ب كام ييل, تعر)أي: (ما يستفهم به عن احلدث, وهي) ٣(

 ).أيا كنت من القوم?: (إذا تالها فعل ناقص تعرب خًربا له, نحو  .أ 
إذا تالها فعل تام, وكانت مضافة إىل مصدر الفعل تعرب مفعوالً مطلًقا,   .ب 

 .﴾َأيَّ ُمنَقَلٍب َينَقلُِبونَ ﴿: نحو قوله تعاىل

 :, تعرب كام ييل)َمْن وما وأي: (به عن الذات, وهي ما يستفهم) ٤(

تعرب مبتدأ إذا تالها شبه مجلة أو اسم نكرة أو فعل الزم أو متعدٍّ قد استويف   .أ 
أيكم (و) من منكم معلم?(و) َمْن جاءك?(و) ما عندك?: (مفعوله, نحو

 ).كتب الدرس?
) لكتاب?ما هذا ا: (تعرب خًربا إذا تالها اسم معرفة أو فعل ناقص, نحو  .ب 

 ).من كان معلمك?(و
ما : (تعرب مفعوالً به إذا تالها فعل متعدٍّ مل يستوِف مفعوله, نحو  .ج 

 ).اشرتيت?

 :, تعرب كام ييل)كم: (ما يستفهم به عن العدد, وهو) ٤(

كم كان (و) كم عمرك?: (خًربا إذا تالها اسم معرفة أو فعل ناقص, نحو  .أ 
 ).عمرك?

,  .ب   .)١(»)كم ديناًرا أنفقت?: (نحو مفعوالً به إذا تالها فعل متعدٍّ

ـ يف دروسه العربية ـ يف ذكر املواقع اإلعرابية ألسامء الرشط,  ويفّصل الغالييني
كام ) إْذما(ـ عىل خالف يف ) إْذما(و) إنْ : (أدوات الرشط منها ما هو حرف, ومها«:  يقول

, )َمْن وما ومهام وأي وكيفام: (معنى الرشط, وهي تقّدم ـ, ومنها ما هو اسم مبهم تضّمن
 ).أين وأنى وأيان ومتى وإذ: (ومنها ما هو ظرف زمان تضمن معنى الرشط, وهي

 .١٩٩ـ  ١٩٨خمترص النحو  )١(                                            
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 ).حيثام: (ومنها ما هو ظرف مكان تضّمن معنى الرشط, وهي

فام دّل عىل زمان أو مكان, فهو منصوب حمال عىل أنه مفعول فيه لفعل  .١
 .الرشط

إن كان فعل الرشط يطلب مفعوالً به, فهي منصوبة ) مهام(و )ما(و) َمنْ (و .٢
ْل يف الصغر ينفْعَك يف الكرب: (حمال عىل أهنا مفعول به, نحو َمْن ). (ما ُحتصِّ

 ).مهام تفعْل تسأْل عنه). (ُجتاِوْر فأحسْن إليه
وإن كان الزًما أو متعديا استوىف مفعوله, فهي مرفوعة حمال عىل أهنا مبتدأ,  .٣

). من جيّد جيدْ ). (ما جيْئ به القدر, فال مفر منه: (مجلة الرشط خربه, نحوو
). من تلَق فسلم عليه). (ما تفعْله تلَقهُ ). (مهام ينزْل بك من َخْطب فاحتمله(
 ).مهام تفعلوه جتدوه(

كيفام : (تكون يف موضع نصب عىل احلال من فاعل الرشط, نحو) كيفام(و .٤
 .)١(»)تكْن يكْن أبناؤك

ـ يف بيان املواقع اإلعرابية  ومصطفى الغالييني أغفل كل من الدكتور الفضيل وقد
ألسامء االستفهام والرشط ـ اإلشارة إىل حمل اجلّر, حيث ُجتّر هذه األسامء بحرف اجلّر 

يف النص الذي نقلناه عنه يف ذكر املواقع  واإلضافة, وهو أول ما أشار إليه ابن هشام
 .اإلعرابية هلذه األسامء

 )كم(املواقع اإلعرابية لِـ [*] 

موقعني إعرابيني ) كم(حّدد لِـ  يف النص السابق الذي نقلناه عن الدكتور الفضيل
ومها احلالتان اللتان أشار إليهام . اء, والنصب عىل املفعوليةالرفع عىل االبتد: فقط, ومها

مبتدأة, : يف موضعها من اخلرب واالستفهام) كم(وتكون «: الفاريس يف إيضاحه, يقول
أن تكون مبتدأة, واخلرب مجلة فعلية  »فاعلة يف املعنى«, وقصد بِـ »ومفعولة, وفاعلة يف املعنى

 .كون قد ذكر هلا إال موقعني إعرابيني فقط, وهبذا ال ي)كم(فاعلها يعود عىل 

اخلربية واالستفهامية ـ مواقع إعرابية ) كم(ولكن النحاة يذكرون ـ يف بحثهم لِـ 
 .أخرى رأيت أن أعرض هلا هنا

 .٢٠٣/ ٢جامع الدروس العربية  )١(                                            
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يف حالتيها من االستفهام ) كم(وتقع «: يف رشحه عىل التسهيل )١(يقول الدماميني
 :واخلرب

اجلار ] قبل[, و)كم رجًال ـ أو رجٍل ـ عندك: (الظرف, نحو مبتدأ قبل .١
: النكرة, نحو] قبل[, و)كم رجًال ـ أو رجٍل ـ يف الدار: (واملجرور, نحو

كم رجًال ـ أو : (الفعل القارص, نحو] قبل[, و)كم رجًال ـ أو رجٍل ـ قائمٌ (
يف ) لقيتهكم رجًال ـ أو رجٍل ـ : (املتعدي, نحو] قبل الفعل[, و)رجٍل ـ قام

 .)٢( أرجح الوجهني
كم : (, نحو»مفعوالً «]: ابن مالك: أي[ومفعوالً به, ويدخل حتت قوله  .٢

 ...ـ يف أحد الوجهني, وهو املرجوح, ) كم رجل لقيته(, و)رجل لقيت
 ).كم فراسخ رسَت (و) كم فرسًخا رسَت?: (وظرًفا, نحو .٣
 ).م طعنات طعنتك(و) كم طعنًة طعنت?: (ومصدًرا, نحو .٤
ثالثة ] ابن مالك: أي[وترك املصنف «]: ابن أّم قاسم[قال الشارح  .٥

بكم درًمها : (أن تكون جمرورة بحرف جّر, نحو: أحدهامواضع, 
عىل ما يقتضيه دخول مثل  »مضاًفا إليها«: قد محلنا قوله: قلُت . »)تصدقت

 ., فلم يرتكهاهذه الصورة
). كم درامهك: (أن تكون خرب املبتدأ, نحو: والثاين]: ابن أم قاسم[قال  .٦

 .عند املصنف يف ذلك مبتدأ ال خرب, فال يلزمه ما ذكر) كم: (قلُت 
كم كان : (أن تكون خًربا لكان أو إحدى أخواهتا, نحو: والثالث: قال .٧

 .)٣(»)غلامنك

مد بن أيب بكر بن عمر بن أيب بكر بن حممد بن سليامن القريش املخزومي املعروف بالدماميني, حم: هو )١(                                            
, تفوق يف النحو والنظم والنثر واخلط ومعرفة ه٧٦٣املالكي النحوي األديب, ولد باإلسكندرية سنة 

ا, عني للقاء الرشوط, تصدر باجلامع األزهر إلقراء النحو, ثم رجع إىل اإلسكندرية, واستمر يقرئ هب
, وحّج منها, وعاد إىل بلده, وتوىل خطابة اجلامع, حج سنة ٨٠٠بالقاهرة مل يتفق له, ودخل دمشق سنة 

, ودرس بجامع زبيد نحو سنة, فلم يرج له هبا أمر, فركب البحر إىل ه٨٢٠ودخل اليمن سنة ه ٨١٩
يف اهلند سنة ) كلربجا(د اهلند, فحصل له إقبال كبري, وأخذوا عنه وعظموه, وباغته األجل يف بل

حتفة الغريب يف حاشية مغني : له من التصانيف. , حيث قتل مسموًماه٨٣٨سنة : , وقيله٨٣٧
اللبيب; ورشح البخاري; ورشح التسهيل; ورشح اخلزرجية; وعني احلياة, خمترص حياة احليوان 

 .٦٩ـ  ٦٨/ ١بغية الوعاة : انظر. للدمريي, وغري ذلك
 .يف حمل نصب عىل املفعولية يف هذه احلالة) كم(ماميني إىل جواز إعراب يف إشارة من الد )٢(
 .١٣١ـ  ١٢٩/ ٧تعليق الفوائد  )٣(
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ابن مالك يف رشح : اآلراء ـ فيام تتبعُت ـ مجيَعها أو بعَضها كل من وقد ذكر هذه
, )٤(, وابن خروف اإلشبييل)٣(, وأبو حيان)٢(, وابن أيب الربيع األندليس)١(التسهيل

 .)٦(يف جامع الدروس العربية , والغالييني)٥(والصيمري

, ونجعل التمييز حيل يف ]كم: أي[أن نفرتض عدم وجودها ) كم(مما يسهل إعراب «و
, )كم يوًما صمَت : (مكاهنا ونعرف موقعه اإلعرايب, وجتري عليها حكمه, ففي مثل

ظرف زمان, وتعرهبا ) يوًما(, َفـ )صمت يوًما(أو ) يوًما صمُت : (نفرتض أن أصل الكالم
تتخيل أن ) .. كم ميًال مشيت: (ويف مثل. ظرف زمان, مبنية عىل السكون يف حمل نصب

ظرف مكان, وتعرهبا ظرف مكان ) ميل(فكلمة ). مشيت ميالً (أو ) ميًال مشيت: (األصل
 .)٧(»وهكذا.. مبني عىل السكون يف حمل نصب 

 اإلعرايب) كيف(اخلالف يف موقع [*] 

) كيف(من خالل استعراضنا للمواقع اإلعرابية ألسامء االستفهام والرشط, ذكرنا لِـ 
. خًربا لكان وأخواهتا, وخًربا للمبتدأ, وحاالً : ثالثة مواقع إعرابية يف االستفهام, حيث تقع

 .ويف الرشط ال تكون إال حاالً 

املغني إىل أهنا تقع مفعوالً مطلًقا يف االستفهام, ونقل عن يف  وقد ذهب ابن هشام
مفعوالً ] االستفهام: أي[وعندي أهنا تأيت يف هذا النوع «: قوله بظرفيتها, يقول سيبويه

أيَّ فِْعٍل َفَعَل َ ربك?, : , إذ املعنى)٨(﴾َكْيَف َفَعَل َربَُّك ﴿]: قوله تعاىل[مطلًقا أيًضا, وأن منه 
                                            )٤٢٢/ ٢ )١. 

 .٤٣٥ـ  ٤٣٤امللخص يف ضبط قواعد العربية  )٢(
 .٧٨٦ـ  ٧٨٤/ ٢ارتشاف الرضب  )٣(
مد, نظام الدين, أبو عيل بن حمّمد بن عيل بن حم: وابن خروف هو. ٣٠ـ  ٢٦/ ٢رشح مجل الزجاجي  )٤(

حرض من إشبيلية, وكان إماًما يف العربية, حمققا . احلسن, املعروف بابن خروف األندليس النحوي
أخذ النحو عن ابن طاهر املعروف باِخلَدّب, وكان ذميم األخالق, مل يتزوّج قط, وكان يسكن . مدققا

: , وقيله٦٠٩تويف سنة . ل عقله يف آخر عمرهأقرأ النحو بعّدة بالد, وأقام بحلب مّدة, واخت. اخلانات
 ١٦٩/ ٢بغية الوعاة : انظر). رشح مجل الزجاجي(رشح كتاب سيبويه; و: صنف. ٦١٠: , وقيل٦٠٥

 .٣٣٥/ ٣; ووفيات األعيان ١٧٠ـ 
 .٣٢١/ ١التبرصة والتذكرة  )٥(
 .١١٩ـ  ١١٨/ ٣ )٦(
 ).١(, اهلامش ٥٢٩/ ٤النحو الوايف, عباس حسن  )٧(
 .١: لالفي )٨(
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ٍة ﴿]: قوله تعاىل[وال يتجه فيه أن يكون حاالً من الفاعل, ومثله  َفَكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمن ُكلِّ أمَّ
ًرا فكيف إذا جئ: أي , )١(﴾بَِشِهيدٍ  نا من كل أمة بشهيد يصنعون, ثم حذف عاملها مؤخَّ

 ..., )إذا(عنها وعن 

أهنا اسم غري ظرف,  واألخفش )٢(ظرف, وعن السريايف) كيف(أن  وعن سيبويه
 :ورتبوا عىل هذا اخلالف أموًرا

 .سيبويه نصب دائًام, وعندمها رفع مع املبتدأ, نصب مع غريهأن موضعها عند : أحدها

, وعندمها تقديرها )عىل أي حال: (أو) يف أي حال: (أن تقديرها عند سيبويه: الثاين
أراكًبا جاء ): كيف جاء زيد?: (ويف نحو. أصحيح زيد, ونحوه): كيف زيد: (يف نحو

 .زيد?, ونحوه

وعندمها ... , ونحوه, )عىل خريٍ : (اب املطابق عند سيبويه أن يقالأن اجلو: الثالث
 .)٣(»]صحيٌح أو سقيٌم ـ مرفوع وليس جمروًرا: اجلواب: أي[عىل العكس 

ولو ... والصحيح أهنا اسم رصيح غري ظرف, «: رأي سيبويه بقوله وقد رّد ابن يعيش
ملا كانت ظرًفا, مل ) أين(عنها بالظرف, أال ترى أن  كانت ظرًفا لوقع البدل منها, واجلواب

 .)٤(»!جيب عنها إال بالظرف?

 .٤١: النساء )١(                                            
كان أبوه جموسيا اسمه هبزاد, . احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان القايض, أبو سعيد السريايف النحوي: هو )٢(

قرأ القرآن عىل . وكان أبو سعيد يدرس ببغداد علوم القرآن والفقه والفرائض. فسامه أبو سعيد عبد اهللا
رشح كتاب : له من التصانيف. لنحو عن ابن الرساج ومربمانابن جماهد, واللغة عىل ابن دريد, أخذ ا

الوقف واالبتداء; : سيبويه, مل يسبق إىل مثله, وحسده عليه أبو عيل الفاريس وغريه من معارصيه; وله
ـ  ٣٤٨/ ١إنباه الرواة : انظر. ه٣٦٨تويف سنة . وصنعة الشعر والبالغة; وأخبار النحويني البرصيني

 .٤٣٠ـ  ٤٢٨/ ١; وبغية الوعاة ٣٥٠
 .٢٧٢ـ  ٢٧١/ ١املغني  )٣(
 .١٤١ـ  ١٤٠/ ٣رشح املفصل  )٤(
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٨Kאאאאא 

 املرفوعات. أ

ملا كان ألسامء االستفهام والرشط الصدارة يف اجلملة, فإن أهم موقع إعرايب ال  − 
, ذلك ألن النحاة يشرتطون فيه )اعلنائب الف(و) الفاعل: (حتّله هذه األسامء هو

 .عدم الصدارة وعدم تقّدمه عىل عامله
وأخواهتا أن تتقّدم عىل معموليها, لذلك ال ) إن(كام أن النحاة يشرتطون يف عمل  − 

وأخواهتا من احلروف الناسخة, ملا ) إن(تقع أسامء االستفهام والرشط معموالً لِـ 
 .هلذه األسامء من حق الصدارة

 .احلق ال يمكنها أن تقع تابًعا أبًدا, إذ التابع ال يتقّدم عىل متبوعه وبفعل هذا − 

 :فتلخص من مجيع هذا أهنا حتّل يف مواقع الرفع التالية

 .االبتداء .١
 .خرب املبتدأ متقّدًما عليه .٢
 .اسٍم لكان متقّدٍم عليها .٣

 املنصوبات. ب

أن تقع يف مواقع إن حق الصدارة الذي ذكرناه ألسامء االستفهام والرشط يمنعها من 
 :النصب التالية

 .مستثنى, لعدم تصور مستثنى متقّدًما عىل أداة االستثناء .١
منادى, لعدم تصور املنادى متقّدًما عىل أداة النداء, وكذلك ال يتصور أن  .٢

 .َتْسَتْفِهم عّمن تناديه
النافية للجنس, ملا يشرتطه النحاة من رضورة تقدمها عىل ) ال(اسًام لِـ  .٣

 .معموهلا
 .تابًعا للمنصوب, إذ ال يعقل تقّدم التابع عىل املتبوع .٤
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متييًزا, لكوهنا مبهمة, وما يؤتى به كلفظ متييز, يؤتى به للتوضيح ورفع  .٥
 .اللبس, وال يتصّور من أداة استفهام أن ترفع لبًسا ّما

مفعوالً ألجله, لعدم إمكانية أن تقع أسامء االستفهام والرشط يف موقع تدل  .٦
 .يوضح سبب الفعلفيه عىل حدث 

 .وأخواهتا عىل مدخوهلا) إن(وأخواهتا, لرضورة تقّدم ) إن(اسًام لِـ  .٧
 .مفعوالً معه, لرضورة تقّدم واو املعية عىل املفعول معه .٨

وباإلضافة إىل األسباب التي أوردناها أعاله, فإنه باالستقراء والتتبع ال تقع أسامء 
عول به, املفعول املطلق, املفعول فيه, احلال, خرب املف: االستفهام والرشط إال يف هذه املواقع

 .كان وأخواهتا
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 :خامًسا[*] 

FEFEא 

االسميتني ملا هلام من مواقع إعرابية ختتلف عّام ) َمنْ (و) ما(أفردُت عنواًنا خاصا لِـ 
أتيان بغري هذه , حيث ت)أسامء االستفهام والرشط(, ويف )األسامء املوصولة(ذكرناه هلام يف 
 .املعاين الثالثة

١KFEא 

تكون حرفية ) ما(«: , فيقول)ما(اإلشبييل املعاين النحوية لِـ  يعّدد ابن عصفور
 .واسمية

 .فغري التاّمة هي املوصولة. تاّمة وغري تاّمة: فاالسمية تنقسم قسمني

 .موصوفة, وصفة, ونكرة غري موصوفةنكرة : والتاّمة تنقسم ثالثة أقسام

 ).مررُت بام معحٍب لك: (فالنكرة املوصوفة مثل

 ]:من الوافر[والصفة مثل قوله 
ـــباٍح ـــة ذي ص ـــىل إقام ـــت ع  عزم

 
ـــودُ   ـــْن َيُس ُد َم ـــوَّ ـــا ُيَس ـــٍر م  )١(ألم

; ٢٢٧/ ١: الكتاب: , ولرجل من خثعم يف)صبح(ألنس بن مدركة يف لسان العرب, مادة  البيت )١(                                            
) ما(حيث جاءت ) ألمٍر ما: (والشاهد فيه قوله. ٣٤٠و ٣٣٤; واجلنى الداين ٣٢/ ٣واخلصائص 

= 
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 .)١(»ألمٍر ما جدع قصري أنفه«: وقوهلم

 .قسامن باتفاق, وقسم فيه خالف: ري املوصوفة تنقسم ثالثة أقساموالنكرة غ

, وأن تكون )ما تفعْل أفعْل : (أن تكون رشًطا, مثل قولك: فالقسامن املتفق عليهام
 ).ما صنعَت?: (استفهاًما, مثل قولك

غري جيعلها نكرة  تعجبية, فسيبويه) ما(والقسم الذي فيه خالف هو أن تكون 
 .)٢(»جيعلها موصولة موصوفة, واألخفش

: االسمية) ما(و«: , إذ يقول يف كافيتهيؤيده ابن احلاجب وما ذكره ابن عصفور
 .)٣(»موصولة, واستفهامية, ورشطية, وموصوفة, وتاّمة, بمعنى يشء, وصفة

ـ غري املوصولة واالستفهامية والرشطية ) ما(النحاة من أقسام والشواهد التي يذكرها 
يف هذه األقسام صعًبا, بحيث ال يستند إىل ) ما(ـ قليلة, ما جيعل حتديد املواقع اإلعرابية لِـ 

 .كثري من الشواهد

) الصفة(ـ هنا ـ تقع صفة وموصوفة, فهي تعامل معاملة األسامء املشتقة ) ما(وألنَّ 
 ., فتقع يف املواقع اإلعرابية التي تقع فيها هذه األسامء)وصوفةامل(واجلامدة 

فالصفة تقع صفة للمرفوع واملنصوب واملجرور, واملوصوف يقع يف حمل رفع ونصب 
 .وجرّ 

من أمثلة  ولكن ما ثبت للصفة هو ورودها صفة للمجرور عىل ما ذكره ابن عصفور
من أن  قع صفة للمنصوب عىل ما ذهب إليه ابن احلاجبوكذلك قد ت. أوردنا فيام سبق

, بينام ورد يف بقية )ليشٍء ما(عظيم, وقد ورد موضع الشاهد يف كتاب سيبويه صفة تفيد التهويل والت                                            
 ).ألمٍر ما(املصادر 

 .١٤٣/ ٣جممع األمثال : انظر )١(
 .٢٨٢/ ٢رشح مجل الزجاجي  )٢(
 .٣٥منازل احلروف أليب احلسن الرّماين, : وانظر أيًضا. ١٣٤/ ٣رشح الكافية  )٣(
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ا﴿: يف اآلية الكريمة) ما( , بخالف بعض النحاة الذين )مثالً (صفة للمنصوب  )١(﴾َمَثًال مَّ
 .)٢(ذهبوا إىل زيادهتا يف هذا مثل املورد

 :صفة, فإهنا إما أن تكون) ما(ن ووفق هذه األمثلة, عندما تكو

 .يف حمل جّر صفة ملجرور − 
 .أو يف حمل نصب صفة ملنصوب − 
 .كام أهنا قد ترد ـ قياًسا ـ صفة ملرفوع − 

هو ورودها يف حمل  يف حال كوهنا موصوفة, فام يذكره ابن عصفور) ما(وفيام خيص 
 ).مررُت بام معحٍب لك: (يلجّر بحرف اجلر الباء, حيث ذكر هلا املثال التا

 .وقد تقع يف موارد أخرى
٢FKA@אE 

ما (التي اهتّم هبا النحاة هو وقوعها ضمن صيغة التعجب ) ما(من املعاين النحوية لِـ 
 ).َأْفِعْل به(و) ما أفعله: (, حيث اهتّم النحويون بإعراب صيغتي التعجب)أفعله

يف صيغة التعجب األوىل, فاتفقوا عىل ) ما(ايب لِـ ومل خيتلف النحاة حول املحل اإلعر
 .كوهنا يف حمل رفع مبتدأ

 .ولكنهم اختلفوا يف توجيه معناها

َغ االبتداء هبا ملا  فالسائد هو رأي سيبويه الذي يذهب إىل أهنا بمعنى النكرة, وُسوِّ
أهنا معرفة, وأهنا اسم موصول, وذهب  حتمله من معنى التعجب, بينام يرى األخفش

 .)٣(الكوفيون إىل أهنا اسم استفهام

 .٢٦: البقرة )١(                                            
 .١٣٥/ ٣لكافية رشح ا: انظر )٢(
 .٣٣ـ  ٣١/ ٣رشح التسهيل البن مالك  )٣(
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وأمجعوا عىل أهنا مبتدأ; ألهنا جمّردة لإلسناد إليها, ثم قال «: يف ذلك يقول ابن هشام
ها معنى التعجب, وما بعدها خرب, هي نكرة تاّمة بمعنى يشء, وابتدئ هبا لتضمن: سيبويه

هي معرفة ناقصة بمعنى الذي, وما بعدها صلة, فال : فموضعه الرفع, وقال األخفش
القول بموصوليتها أو [موضع له, أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة, فمحله الرفع, وعليهام 

 .)١(»يشء عظيم: فاخلرب حمذوف وجوًبا, أي] كوهنا موصوفة
فيها دائًام هو ) ما(وصيغة التعجب هذه صيغة قياسية, ال تتغري, لذلك فإن موقع 

 .الرفع عىل االبتداء

 آراء بعض املحدثني حول إعراب ما التعجبية[*] 
يشعر ) ما أفعله(صيغة التعجب صيغة إنشائية, وما يذكر من إعراب هلذه الصيغة 

 .وكأهنا صيغة إخبارية
رب من خالله اإلنسان عّام يشعر به اجتاه ما يستغرب ويتعجب كام أهنا تعبري انفعايل يع

منه, وهذا معنًى ال حتققه التأويالت والتقديرات التي تفرضها الوجوه اإلعرابية التي 
يقّدمها الدرس النحوي, لذلك واجهت هذه الوجوه بعض االعرتاضات من قبل بعض 

 :رضها هنا تباًعا, وهيالنحويني املحدثني, كنت قد وقفُت عىل ثالثة منها, أع

 رأي عبد السالم هارون. أ

ما أحسن : (إذا قيل«: التعجبية) ما أفعله(حول صيغة  )٢(يقول عبد السالم هارون
: إهنا موصولة, وقال آخرون: , فقال بعضهم)ما(اختلف النحويون يف ختريج كلمة ): زيًدا

 .٢٥١ـ  ٢٥٠/ ٢أوضح املسالك  )١(                                            
, من )شيخ املحققني(عامل باللغة واألدب, ينعت بِـ ): ه١٤٠٨ـ ه ١٣٢٧(عبد السالم حممد هارون  )٢(

ىل القاهرة بتعيني ولد يف اإلسكندرية بمرص, وانتقل طفًال إ. أعضاء جممعي اللغة العربية بالقاهرة وعّامن
حفظ القرآن وهو صغري, ودرس العلوم الدينية باألزهر, ودخل دار . والده مفتًشا يف القضاء الرشعي

وملا ظهر عليه نشاط أديب بتحقيقه . , وعني مدرًسا يف املدارس االبتدائية١٩٢٣العلوم وخترج فيها عام 
نقل عام . نة إحياء تراث أيب العالء املعريأربعة أجزاء من خزانة األدب للبغدادي, اختري عضًوا يف جل

للتدريس يف كلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية, وهي املرة األوىل يف تاريخ مرص التي ينقل معلم  ١٩٤٥
مع نخبة من أساتذة اجلامعات إلنشاء  ١٩٦٦اختري سنة . من التعليم االبتدائي إىل التدريس اجلامعي

, ١٩٧٥ة قسم اللغة العربية وقسم الدراسات العليا هبا حتى عام جامعة الكويت, وتوىل تأسيس ورئاس
حتقيق (; و)معجم شواهد العربية: (ألف. ١٩٨٤ثم عني أمينًا عاما ملجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 

; )كتاب سيبويه: (وحقق. ; وغريها)األساليب اإلنشائية يف النحو العريب(; و)النصوص ونرشها
= 



 ١٨٧  ....................  االسميتان) َمنْ (و) ما(: الزًما بناءً  املبنية لألسامء املحيل اإلعراب

إهنا نكرة موصوفة, وما بعدها صفة هلا, : ب, ومنهم من قالإهنا استفهامية مشوبة بتعج
 .هي نكرة تامة بمعنى يشء: وقال سيبويه

أهنا استفهامية : وابن درستويه والذي أرجحه من تلك األقوال ما ذهب إليه الفراء
 .آلخر صناعيأحدمها معنوي, وا: مضمنة معنى التعجب, وذلك ألمرين

ما هذا : (أما املعنوي, فألن أبلغ أساليب التعجب ما كان منقوالً عن االستفهام, تقول
 !).ما ذاك احلُْسن(, و!)اجلامل

ويف هذا األسلوب يسأل املتعجب عن سبب احلسن, إشارة إىل أن للحسن أسباًبا 
 .كثرية تستدعي السؤال

ال حتتاج إىل تقدير حمذوف, وبمعنى  وأما الصناعي ـ فألهنا وهي بمعنى االستفهام ـ
وال خيفى ما يف ذلك ). يشء عظيم: (املوصولة والنكرة املوصوفة حتتاج إىل تقدير اخلرب, أي

 .من التكلف

وأمر آخر يدعم هذا الرأي فيام أرى; وهو مراعاة التناسق بني هذه الصيغة وأختها, 
جهة اللفظ واملعنى مًعا, أو من  , لتكون كل منهام صيغًة إنشائية من)أفعل به(صيغة : أي

 .)١(»جهة اللفظ فحسب

حيتاج إىل مزيد من التأمل, ذلك أن  وما ذهب إليه األستاذ عبد السالم هارون
بعد  التعجب حالة نفسانية قديمة, كام سيشري إىل هذه النقطة الدكتور فاضل السامرائي

هذا من . قليل, ولذلك قد ال نسّلم معه أهنا آتية من االستفهام, وأن االستفهام سابٌق عليها
ـ هنا ـ ) ما(جهة, ومن جهة أخرى, لعل كثًريا من النحويني مل يذهب إىل القول باستفهامية 

ملسألة مهّمة نشأت مع ظهور بوادر تأسيس علم النحو, حيث ُتنقل بعض املرويات بأن 
ضع علم النحو هو عدم تفريق بعض العاّمة من األعاجم ـ أو حتى من العرب ـ سبب و

ـ صيغة تعّجب, ) أمجل(ـ بفتح الم ) ما أمجَل السامء(بني أسلوب التعجب واالستفهام, َفـ 
 .ويف حال ضمها تكون اجلملة استفهامية
ـ  ١١٩/ ١ذيل األعالم : انظر. البن فارس وغريها) معجم مقاييس اللغة(و للجاحظ;) احليوان(و                                            

 .٢٩٤ـ  ٢٩٠/ ١; وتتمة األعالم ١٢٠
 .٩٧ـ  ٩٦األساليب اإلنشائية يف النحو العريب  )١(
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ضع أصول النحو العريب للحفاظ عىل أن يشّد من مهته لو ما استدعى من أيب األسود
: يف سبب وضع النحو القصتني التاليتني )١(لغة القرآن من اللحن, وهنا ينقل الِقْفطي

إذا : ـ يف يوم شديد احلّر, فقال هلا »!َما أشدُّ احلرّ «: قالت له إن ابنًة أليب األسود: وقيل«
إنام أردت أن احلر شديد, فقال : فقالت. من فوقك, والرمضاء من حتتك )٢(عاءكانت الصق

 .»ما أشدَّ احلر«: فقويل إذن: هلا

أّي ُبنَّية, «: , قال»!ما أحسُن السامء«: إنه دخل إىل منزله, فقالت له بعض بناته: وقيل
إًذا «: ; فقال»أحسن, وإنام تعجبُت من حسنها إين مل أرد أي يشء منها«: , فقالت»نجوُمها
 .»ما أحسَن السامء: فقويل

 .)٤(»)٣(فحينئٍذ وضع كتاًبا

يف هذه املسألة, وبخاّصة أن  لذلك قد يكون من الصعب تبني رأي األستاذ هارون
هذه التعبريات اإلنشائية ظهرت مع والدة اللغة, لكوهنا انفعاالت إنسانية, وتفاعالت 

يعيشها بني البرش يف تعامالهتم البينية, وال يمكن اجلزم بأصالة أحدها, وفرعية  اجتامعية
 .اآلخر

 رأي الدكتور فاضل السامرائي. ب

فيام يرتبط  ما ذهب إليه األستاذ عبد السالم هارون يؤيد الدكتور فاضل السامرائي
التفريق بني األساليب اإلنشائية واإلخبارية يف مسألة اإلعراب, ويسجل برضورة 

ملحوظته هذه يف إعراب هذه الصيغة, ولكن دون أن يعطي رأًيا أو توجيًها إعرابيا بديًال, 
والنحاة حيللون «: بل يقرتح أالَّ تدخل مثل هذه التعبريات عامل التوجيهات اإلعرابية, يقول

عيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى بن أمحد الِقْفطي, أبو احلسن, يعرف بالقايض : هو )١(                                            
وهي بلدة بالصعيد األعىل بمديرية قنا, ) ِقْفط(بِـ  ٥٦٨ولد يف ربيع سنة . تاريخ النحاةصاحب . األكرم

تبعد قليًال عن الشاطئ الرشقي للنيل, وكان جّم الفضل, كثري النبل, عظيم القدر, إذا تكلم يف فن من 
. ا أحسن قيامالفنون ـ كالنحو واللغة والقراءات والفقه واحلديث واألصول واملنطق وغريها ـ قام هب

. إصالح اخللل الواقع يف الصحاح للجوهري; والضاد والظاء; وتاريخ النحاة; وتاريخ مرص: صنف
 .٢٠٣٦ـ  ٢٠٢٢/ ٥; ومعجم األدباء١٧٧/ ٢بغية الوعاة : انظر. ه٦٢٤تويف سنة 

 .الشمس: الصقعاء هي )٢(
 .»فحينئٍذ وضع باب التعجب«: وورد يف لسان العرب )٣(
 .٥١/ ١ة إنباه الروا )٤(



 ١٨٩  ....................  االسميتان) َمنْ (و) ما(: الزًما بناءً  املبنية لألسامء املحيل اإلعراب

) ما(متعّددة بعيدة يف مجلتها عن معنى التعجب, فأكثرهم جيعل  صولهذا إىل أ) ما أفعل(
ما أحسن : (ماضًيا, واملتعجب منه مفعوله, وتقدير الكالم يف) أفعل(, و)يشء(اسًام بمعنى 

يشء جعل عبد اهللا حسنًا, ثم ُنِقَل إىل معنى : , أي)يشٌء أْحَسَن عبَد اهللا): (عبَد اهللا
 .التعجب, وانمحى معنى اجلَْعلِ 

الذي : موصولة, واجلملة بعدها صلتها, واخلرب حمذوف, أي) ما(إن : وقال آخرون
 .أحسن عبد اهللا موجود

 .استفهامية, وما بعدها خربها) ما: (وقال آخرون

أن هذه عبارة تفيد التعجب, والتعجب معلوم, ثم إن : واألقرب إىل الصواب أن يقال
نه وضعت له صيغة ابتداًء, ألن اإلنسان التعجب انفعال قديم يف نفس البرش, واألظهر أ

حمتاج إىل التعبري عنه قبل كثري من التعبريات, وال داعي للدخول يف حتليالت تفسد املعنى 
 .والذوق

ولعل الذي أجلأهم إىل هذا هو اإلعراب, فالنحاة يرون رضورة إعراب كل تعبري, 
 .ولو أجلأهم إىل مسخ التعبري وإفساده

ي إلعراب كل تعبري, فهناك تعبريات ال داعي إلعراهبا, بل ونحن نرى أنه ال داع
 .)١(»يكتفى بوصفها, وهذا منها, أو يعرب عىل صورة أخرى ليس فيها مثل هذا التمحل

 رأي الدكتور حممد محاسة. ج

عن  ختتلف النظرة والزاوية التي نظر من خالهلا الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف
, حيث نظر إىل إعراب صيغتي التعجب بأهنام والدكتور السامرائي نظريت كل من هارون

: ال يتغريان, ومن أجل ذلك يقرتح هلام إعراًبا خاصا هبام, يقول »مسكوكان«تعبريان ثابتان 
نحاة اختلفوا يف حتليل هذه اجلملة, وألمر ما عّرب بعضهم عن يعنينا من كل هذا أن ال«

, ومردُّ ذلك ـ فيام أرى هو تقسيم هذه اجلملة إىل نوعني, )صيغتي التعجب(نوعيها بِـ 
, واآلخر عّدوه مجلة فعلية, وهو صيغة )ما أفعله(أحدمها عّدوه مجلة اسمية, وهو صيغة 

من االفرتاضات حتى يستقيم هلم ما أرادوا, وقد , وارتكبوا يف سبيل ذلك كثًريا )أفعل به(
 .٢٣٩ـ  ٢٣٨/ ٤معاين النحو  )١(                                            
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ال يترصف فيها ) وهذا تعبري الزخمرشي(اتفقوا من وراء ذلك عىل أن اجلملة التعجبية 
بتقديم وال تأخري وال فصل إال بأشياء حمدودة, وهذا كله يؤكد أهنا تركيب مسكوك, 

الدكتور متام حّسان, ويؤكد هذا قول سيبويه عن  كاألمثال التي ال تغري ـ عىل حّد تعبري
فإنام أجريته ـ يعني أحسن ـ يف هذه املواضع جمرى «): ما أحسن عبد اهللا: (يف قولنا) أحسن(

الفعل يف عمله, وليس كالفعل, ومل جيئ عىل أمثلته وال إضامره وال تقديره وال تأخريه وال 
, فقد عمال عمل الفعل, وليس بفعل )كم رجالً (و ,)َلُدْن ُغْدَوةً (تّرصفه, وإنام هو بمنزلة 

 .)١(»وال فاعل

 .أنه تعبري مسكوك يلزم طريًقا واحدة يف اإلفصاح ومؤّدى كالم سيبويه

حتى يكون  وهلذا كله, سوف نكتفي يف إعراب هذه اجلملة بام رآه الدكتور متام حّسان
نعرهبا عىل الوجه ) ما أمجل السامء: (لألمور يف موضعها الصحيح, فعبارةذلك وضًعا 

 :التايل

 .أداة تعجب  ):ما(
 .خالفة تعجب  ):أمجل(
ب منه منصوب  ):السامء(  .متعجَّ

 :نعرهبا عىل الوجه اآليت) َأْمجِْل بالسامء: (وعبارة
 .خالفة تعجب  ):أمجل(

 .حرف جرّ   :الباء
 .)٢(»لباءمتعجب منه جمرور با  ):السامء(

وبناًء عىل هذه اآلراء الثالثة, نجد أن بعض املحدثني من النحويني يذهب إىل أن لِـ 
 موقًعا خيتلف عّام هو متعارف عليه يف الدرس النحوي, فاألستاذ عبد السالم هارون) ما(

أن   ال يرى الدكتور السامرائييراها استفهامية, وهي عندئٍذ تكون يف حمل رفع مبتدأ, بينام
, التي إعراًبا يتبنى فيه نظرية الدكتور متام حّسان هلا حمال إعرابيا, ويعرهبا الدكتور محاسة

ختتلف كثًريا عن التقسيم املتداول, كنا قد  قسم فيها الكلمة العربية واجلملة إىل تقسيامت
, وهي )أداة تعجب(هنا ) ما(أرشنا إليها يف الفصل التمهيدي من هذه الدراسة, فأعرب 

 .٤٩/ ١الكتاب  )١(                                            
 .١٠٢ـ  ١٠١العالمة اإلعرابية يف اجلملة  )٢(



 ١٩١  ....................  االسميتان) َمنْ (و) ما(: الزًما بناءً  املبنية لألسامء املحيل اإلعراب

كان قد ألغى اإلعراب املحّيل  هبذا ال يكون هلا حمل من اإلعراب; ألن الدكتور متام حّسان
 .من نظريته هذه

٣KFEאאא 

إالَّ اسمية, وهي تنقسم إىل أربعة أقسام, ذكرنا منها ) َمنْ (, ال تكون )ما(بخالف 
 .املوصولة, واالستفهامية, والرشطية: ثالثة فيام مىض, هي

 .وبقي منها النكرة املوصوفة

ًدا أقسام  يقول ابن الشجري  :]أقسام[وهي أربعة «): من(معدِّ

 ...أهنا تكون رشطية, : أحدها
 ...أن تكون استفهامية, : والقسم الثاين

 ...أن تكون موصولة, : والثالث من أقسامها

, وتلزمها الصفة )ناس(أو ) إنسان: (نكرة بمعنى) َمنْ (أن تكون : والقسم الرابع
 ]:من الرسيع[بمفرد أو بجملة, قال عمرو بن قميئة 

ــــا ــــبغض أذوادن ــــْن ي ــــا ُربَّ َم  ي
 

 )١(ُرْحـــَن عـــىل بغضـــائه واغتـــَدْينْ  

 ..., )يا ُربَّ إنساٍن يبغض أذوادنا: (أراد

قسًام آخر, فزعم أهنا قد جاءت صلة, يعني زائدة, ) َمنْ (يف معاين  )٢(وزاد الكسائي
 ]:من البسيط[وأنشد يف ذلك 

; ٤١٢/ ٢رشح املفصل : ; وبال نسبة يف١٠٨/ ٢الكتاب : ورد هذا البيت لعمرو بن قميئة يف )١(                                            
َل ذلك عىل جميء ) ُربَّ َمنْ : (والشاهد فيه قوله. ٨١/ ١واملقتضب  ال ) رب(نكرة; ألن ) َمنْ (حيث دلَّ

 .صفة هلا) من(تدخل إال عىل النكرات, واجلملة بعد 
. من ولد هبمن بن فريوز, موىل بني أسد. عيل بن محزة بن عبد اهللا بن عثامن, أبو احلسن, الكسائي: هو )٢(

 كساء, سمي بالكسائي ألنه أمحد يف. إمام الكوفيني يف النحو واللغة, وأحد القراء السبعة املشهورين
الكبري واألوسط : معاين القرآن; وخمتًرصا يف النحو; والقراءات; والنوادر: صنف. وقيل لغري ذلك

/ ٢إنباه الرواة : انظر. ه١٨٩: , وقيل١٨٣: , وقيل١٨٢تويف بالري سنة . واألصغر; والعدد; واهلجاء
 .١٣٩ـ  ١٣٧/ ٢; وبغية الوعاة ٢٧٥ـ  ٢٥٦
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ـــت ـــد علم ـــد ق ـــنام املج ـــزبري س  إن ال
 

 )١(وَن َمــْن َعــَدًداذاك العشــرية واألَْثــرَ  

واألثرون َمن يعد عدًدا, فحذف الفعل : واألثرون عدًدا, وقال غريه معناه: أراد: قال
يف هذا القول نكرة موصوفة ) َمنْ (, َفـ )ما أنت إال سًريا: (واكتفى باملصدر منه, كام تقول

 .)٢(»واألثرون إنساًنا يعدّ : باجلملة املحذوفة, فالتقدير

نكرة موصوفة ) َمنْ (يف رشحه عىل الكافية, فيمثل لِـ  األقسام الريضويشري إىل هذه 
 ]:من الكامل[والنكرة املوصوفة باملفرد كقوله «: )٣(بقوله

ــا ــْن غِرين ــىل َم ــًال ع ــا فض ــى بن  فكف
 

ــــا  ــــد إيان ــــي حمم ــــب النب  )٤(ح

 ]:من الرمل[واجلملة كقوله 
 غيًظـــا قلَبـــهُ ُربَّ َمـــْن أنضـــجُت

 
ـــعْ   ـــا مل ُيَط ـــى َيل موًت ـــد متن   )٦(»)٥(ق

نكرة موصوفة ال يكون إال يف أمثلة مسموعة, وما ورد منها أهنا أتت يف ) َمنْ (وجميء 
 :حمل

, حيث يكون مدخول رب الظاهر يف )رب(رفع مبتدأ, وذلك يف جميئها بعد  − 
 .حمل رفع مبتدأ, وذلك يف الشاهد الشعري األول والرابع

من : (والشاهد فيه قوله. ٧٤٢, ورشح شواهد املغني ٤٣٤/ ١ي اللبيب مغن: ورد بال نسبة يف البيت )١(                                            
زائدة, بينام يستدل هبا مجهور البرصيني عىل أهنا ) من(, حيث يستدل هبا الكسائي عىل جميء )عدًدا
آل (, ويف املغني وشواهده بِـ )إن الزبري(وقد ورد البيت يف أمايل ابن الشجري ـ هنا ـ مبتدًئا بِـ . صفة
 ).ريالزب

 .٦٥ـ  ٦٢/ ٣أمايل ابن الشجري  )٢(
 .١٣٦/ ٣رشح الكافية  )٣(
أمايل ابن الشجري, : ; وحلسان بن ثابت يف)منن(لسان العرب, مادة : لكعب بن مالك يف البيت )٤(

, حيث أتت )َمْن غِرينا: (والشاهد فيه قوله. ٥٢; واجلنى الداين ١٠٥/ ٢ولألنصاري يف الكتاب 
 .نكرة, وقد وصفت بمفرد) من(, للداللة عىل جميء )نْ مَ (نعًتا لِـ ) غري(

والشاهد . ٤١٣/ ٢; ورشح املفصل ٤٣٢/ ١, واملغني ١٧٠رشح شذور الذهب : بال نسبة يف البيت )٥(
نكرة موصوفة بجملة, والدليل عىل تنكريها ) من(, حيث أتت )رب من أضجُت غيًظا قلبه: (فيه قوله

 . عىل النكراتجميئها بعد رب, حيث ال تدخل رب إال
 .١٣٨ـ  ١٣٦/ ٣رشح الكافية  )٦(
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 ., يف الشاهد الشعري الثاين)علم(مفعول به ثاٍن لِـ  − 
 .جمرور بحرف اجلر, يف املثال الثالث − 
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 :سادًسا[*] 

אא 

١Kא 

 لغة. أ

َمة, فالَعَلم) الَعَلم(, و)َعَلم(األعالم مجع   :مأخوذ من العالمة والسِّ

 .ُهيَْتَدى به واليشء املنصوب يف الطريق... العالمة واألثر, « − 
 رسم يف الثوب,: والَعَلم − 
 .)١(»سّيد قومه: والعلم − 

وتستعمل اليوم كثًريا بمعنى أسامء األشخاص واألماكن, كام هو معناها يف 
 .االصطالح النحوي

 نحويا. ب

ما وضع ليشء بعينه غري متناول غريه بوضع : الَعَلم«: بقوله عرفه ابن احلاجب
 .)٢(»واحد

 ).علم(املعجم الوسيط, مادة  )١(                                            
 .٣٢٦/ ٣رشح الكافية  )٢(
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, »متناول«متعلق بِـ  »بوضع واحد«: قوله«: وقال الريض شارًحا تعريف ابن احلاجب
ال يتناول غري ذلك املعني بالوضع الواحد, بل إن تناول ـ كام يف األعالم املشرتكة ـ فإنام : أي

 .)١(»بتسمية أخرى, ال بالتسمية األوىل: يتناوله بوضع آخر, أي

 .)٢(»ما علق عىل يشء بعينه غري متناول ما أشبهه«: فعّرفه بأنه امأما ابن هش

والتعريف احلديث للَعَلم أسهل وأقرب للتناول من التعريفات السابقة, فقد عّرفه 
أحد أنواع املعارف, وهو ما يدّل عىل : اسم العلم ـ اصطالًحا ـ«: معجم اخلليل بقوله

, ب  .)٣(»اسم اجلنس: فاطمة, دمشق, ويقابله: حسب وضعه, بال قرينة, نحواملعنيَّ
٢Kאא 

ينقسم العلم باعتبارات عّدة, ما هيمنا منها انقسامه باعتبار اإلفراد والرتكيب, يقول 
دة«: ابن هشام  :وينقسم باعتبارات خمتلفة إىل أقسام متعدِّ

ِص مسّامه وعدم تشخصه ـ إىل قسمنيفينقسم ـ باعتب علم شخص وعلم : ار َتَشخُّ
 ...جنس, 

 :, واملرّكب ثالثة أقسام)أسامة(و) زيد(مفرد ومركب, فاملفرد َكـ : وباعتبار ذاته إىل

, وحكمه أن يعرب اجلزء األول من )عبد اهللا(, َكـ مركب تركيب إضافة .١
 .باإلضافة دائًام جزأيه بحسب العوامل الداخلة عليه, وخيفض الثاين 

, وحكمه أن يعرب بالضّمة )سيبويه(و) بعلبّك (َكـ  ,ومركب تركيب مزٍج  .٢
رفًعا وبالفتحة نصًبا وجرا, كسائر األسامء التي ال تنرصف, هذا إذا مل يكن 

 .)سيبويه(فإن ختم هبا بني عىل الكرس, َكـ , )بعلبك(, َكـ )ويه(خمتوًما بِـ 

 .ن. م )١(                                            
 .٩٨قطر الندى  )٢(
 .٦٨٥/ ٢املعجم املفصل يف النحو العريب : وانظر. ٦١ص  )٣(
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, )شاب قرناها(مجلة يف األصل, َكـ  , وهو ما كانومركب تركيب إسناد .٣
وحكمه أن العوامل ال تؤثر فيه شيًئا, بل حيكى عىل ما كان عليه من احلالة 

 .)١(»قبل النقل

, حيث يبنى عىل )ويه(فاملبني من هذه األقسام العلم املركب تركيب مزٍج, ختم بِـ 
 .الكرس

د ن اسم صوت أعجمي أضيف إليه اجلزء األول من عبارة ع) ويه(أن  وقد عّد املربِّ
, فاستحّق بذلك )ويه(أضيف إىل الصوت ) عمرو(هي ) عمرويه(املركب املزجي, َفـ 
) عمرويه: (هذا باب االسم الذي ُتْلِحُقه صوًتا أعجميا, نحو«: البناء, يقول يف ذلك

 ...وما أشبهه, ) محدويه(و

ر جمراه جمرى األصوات, فحّقه أن يكون اعلم أن االسم األعجمي الذي يلحق الصد
 .)٢(»مكسوًرا بغري تنوين ما كان معرفة

يف املعرفة مكسور يف حال اجلّر والرفع ) عمرويه(و«: عىل بنائه بقوله وقد نص سيبويه
 .)٣(»والنصب غري منون

 النحاة واستقراء املبنيات من األعالم[*] 

فيام خيص املبني من األعالم, ففي حني يتفقون عىل بناء العلم مل تتفق كلمة النحويني 
, نراهم غري دقيقني ومضطربني يف حتديد موقفهم من )ويه(املركب تركيًبا مزجيا املختوم بِـ 

 .املركب املزجي من النوع اآلخر, الذي ينضّم فيه اسم إىل اسم

اهتّم «: هذا االرتباك لدهيم, فيقول ويف هذه النقطة يرشح الدكتور إبراهيم السامرائي
 :النحويون بإعراب الَعَلم يف حال تركيبه, فذكروا

 .٩٩ـ  ٩٨قطر الندى  )١(                                            
 .١٤٧/ ٣املقتضب  )٢(
 .٣٠٢/ ٣الكتاب  )٣(
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, )جاءين بعلبُك : (أن ما كان مركًبا تركيب مزج يعرب إعراب ما ال ينرصف, نحو
 ., وجيوز فيه أيًضا البناء عىل الفتح)مررُت ببعلبَك (و) رأيت بعلبَك (و

رأيُت (و) جاءين حَرضموٍت : (رب إعراب املتضايفني, فتقولوجيوز أن يع
 ).مررُت بحرضموٍت (و) حَرضموٍت 

إن ترصفهم يف إعراب املركب املزجي وبنائه عىل النحو الذي أشاروا إليه يشعر : أقول
باجتهاداهتم التي مل ُتْبَن عىل االستقراء ملا ورد يف لسان العرب, وهذا ظاهر من األمثلة التي 

وردت يف أمثلتهم معربة غري منونة, كام وردت مبنية عىل الفتح, ومل ) بعلبك(هبا, فإن مثلوا 
يشريوا إىل من أعرهبا وال إىل الذين درجوا عىل بنائها, ثم إن مثاهلم ال يشعر أهنم استقروه 

اسم ) بعلبك(أن املشهور يف : والذي يدل عىل أن مثاهلم مصنوع. من كالم العرب الفصيح
: وليس علًام عىل شخص, حتى يقال[من أمكنة بالد العرب املعروفة  موضع معروف
 ].جاءين ببعلبك

, فقد ذكروا أهنا تعرب إعراب املتضايفني, )حرضموت(ومثل هذا أقول يف قوهلم 
 .وهذا عىل طريقتهم يف إرسال هذه األحكام التي توحي أهنم استقروها استقراًء صحيًحا

, َفِلَم ذهبوا هذه املذاهب )بعلبك(ال ختتلف عن ) حرضموت(وعندي أن 
 .)١(»!املختلفة?

نجد عليه شاهًدا واضًحا يف كتاب اللباب أليب البقاء  وما يذكره الدكتور السامرائي
 :ونحوه ثالثة أوجه) حرضموت(جيوز يف «: العكربي, إذ يقول

أنه ال ينرصف يف املعرفة, للتعريف  بناء االسم األول وإعراب الثاين, إال: أحدها
 ...والرتكيب, 

] من معديكرب) [كرب(أن تضيف األول إىل الثاين, فتعرهبام, إال أن : والوجه الثاين
) معدي(وأما ياء . ال ينرصف; ألنه مؤنث معرفة, ومنهم من يرصفه, فيجعله مذكًرا

الت احلركات, فلو حّركت لتو. فساكنة بكل حال; ألن الكلمتني صارت كالواحدة
 .وثقلت, خصوًصا يف الياء بعد الكرسة

 .٧٧نقد وبناء .. لعريب النحو ا )١(                                            
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 .)١(»)مخسة عرش(أن تبنيهام لتضمنهام معنى حرف العطف َكـ : والوجه الثالث

, ال يؤيدها بأي شاهد مسموع, بل جمّرد فكل هذه األوجه التي يذكرها العكربي
َفة  .اجتهادات صناعية ِرصْ

٣Kאאאאא 

بام أن هذه األسامء هي أعالم, فإهنا تقع يف مجيع املواقع اإلعرابية التي تقع فيها األعالم 
) كان(تقع فاعًال, ونائًبا عن الفاعل, ومبتدأ وخًربا واسًام لِـ : ففي املرفوعاتاألخرى, 
 .ا للمرفوع, ومعطوًفا عىل مرفوع, وبدالً منه, وتوكيًدا لفظيً )إن(وخًربا لِـ 

 .وال تقع نعًتا; ألنه ال ينعت باألعالم

وأخواهتا, ) إنَّ (مفعوالً به, ومستثنى, ومنادى, واسًام لِـ : تقع ويف املنصوبات
 .ومعطوًفا عىل منصوب, وبدالً منه, وتوكيًدا لفظيا له

 معطوًفا وبدالً (كام أهنا تقع جمروًرا بحرف اجلّر ومضاًفا إليها وتابًعا للمجرور 
 ).وتوكيًدا

 

 .٥١٩ـ  ٥١٨/ ١اللباب  )١(                                            
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 :سابًعا[*] 

אא 

١Kא 

 لغة. أ

كنى فالن عن الكلمة املستفحشة «: , قال عنه األزهري)َكنَى(الكناية من الفعل 
 .)١(»الرفث والغائط ونحوه: إذا تكّلم بغريها مما يستدل به عليها, نحو: يكني

ًال ـ ن يعيشويقول اب التورية عن اليشء بأن يعرب عنه بغري اسمه, : الكناية«: ـ مفصِّ
, كنى به عن قضاء )٢(﴾َكاَنا َيْأُكَالِن الطََّعامَ ﴿: لرضب من االستحسان, نحو قوله تعاىل

ومثله قوله تعاىل يف جواب قول قوم هود ـ . سبًبا لذلك احلاجة, إذ كان أكل الطعام
ا َلنَُظنَُّك ِمَن اْلَكاِذبَِني ﴿: صلوات اهللا عليه ـ هلود ا َلنََراَك ِيف َسَفاَهٍة ِوإِنَّ َقاَل َيا َقْوِم َلْيَس * إِنَّ

بِّ اْلَعاملَِنيَ  ن رَّ وهو ... , فكنى عن تكذيبهم وأحسن, )٣(﴾ِيب َسَفاَهٌة َوَلكِنِّي َرُسوٌل مِّ
; ألهنا تورية عن )الُكنَْية: (ومنه. إذا عربت عنه بغري الذي له) كنيت عن اليشء(مأخوذ من 

 .االسم

 ).كنى(هتذيب اللغة, مادة  )١(                                            
 .٧٥: املائدة )٢(
 .٦٧ـ  ٦٦: األعراف )٣(
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 ]نحويا. ب[

, وهي كناية عن العدد املبهم, )كم: (الكنى املبنية, فمن ذلك] يف النحو[والغرض هنا 
 ..عىل القليل والكثري والوسط,  تقع

 …, )كم(فهي كناية عن عدد مبهم بمنزلة ) كذا(وأما 

كني هبا عن احلديث, كام كني بِـ فكنايتان عن احلديث املُْدَمج, ) ذيت(و) كيت(وأما 
 .)١(»عن األجناس, وهي مبنية, وفيها لغات تأيت بعدُ ) هن(عن األعالم, وبِـ ) فالن(

التعبري عن مبهم من عدد أو حديث أو فعل أو َعَلم «: وعرفها معجم اخلليل بأهنا
 .)٢(» )فعلُت كذا: (عاقل, نحو

٢Kאא 

, )كأين(, و)كذا(, و)كم: (يف النحو حمدودة وحمصورة, وهي مفردات ألفاظ الكناية
 .)٣()فالنة(, و)فالن(, و)بضع(, و)ذيت(, و)كيت(و

 ).ذيت(و) كيت(و) كأين(و) كذا(و) كم: (وما هيمنا بحثه املبني منها, وهي

بنوعيها اخلربية واالستفهامية قبُل, فال ) كم(وبام أننا قد بحثنا املواقع اإلعرابية لِـ 
) كأين(و) كذا: (اة إىل بحثها هنا, لذا سيكون حديثنا مقتًرصا عىل كلامٍت أربع, هيمدع
 ).ذيت(و) كيت(و

 .١٦٦ـ  ١٦٥/ ٣رشح املفصل  )١(                                            
 .٣٣٢اخلليل  )٢(
 .املصدر السابق نفسه: انظر )٣(
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٣Kאאאאא 

 )كذا. (أ

, هل هي كلمة واحدة أم كلمتان مكونتان من كاف التشبيه )كذا(اختلف النحاة يف 
 .اإلشارية) ذا(مع 

ترد عىل ) كذا(«: عن استعامالهتا اللغوية والنحوية, فقال وكان قد حتدث ابن هشام
 :ثالثة أوجه

اإلشارية, ) ذا(و) كاف التشبيه(أن تكون كلمتني باقيتني عىل أصلهام, ومها : أحدها
 ..., )رأيُت زيًدا فاضًال ورأيت عمًرا كذا: (كقولك

 .)١(﴾َأَهَكَذا َعْرُشِك ﴿: ىلالتنبيه, كقوله تعا) ها(تدخل عليها ] هذه[و

 ...أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتني مكنيا هبا عن غري عدد, : والثاين

 .)٢(»أن تكون كلمة واحدة مركبة مكنيا عن العدد: الثالث

) كذا(ال عالقة له بام نحن بصدده, ذلك أن  إن املعنى األول الذي أشار إليه ابن هشام
فيه تكون كلمتني, ال كلمة واحدة, كام أهنام ال تؤديان معنى الكناية النحوية التي بينّا املراد 

 .منها يف تعريفنا أللفاظ الكناية

 .فيهام تكون كلمة واحدة) كذا(بينام املعنيان التاليان مها ما نبحث فيه هنا, و

 :وهي تقع«: , قال)كذا(د مصطفى الغالييني هذه املواقع التي تقع فيها وقد عدَّ 

 ).سافر كذا وكذا رجالً : (فاعًال, نحو .١
 ).أكِرَم كذا وكذا جمتهًدا: (ونائب فاعل, نحو .٢
 ).أكرْمُت كذا وكذا عاملًِا: (ومفعوالً به, نحو .٣

 .٤٢: النمل )١(                                            
 .٢٤٨ـ  ٢٤٧/ ١مغني اللبيب  )٢(
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 ).رست كذا وكذا ميالً (, و)سافرُت كذا وكذا يوًما: (ومفعوالً فيه, نحو .٤
 ).رضبت اللص كذا وكذا رضبة: (ومفعوالً مطلًقا, نحو .٥
 ).عندي كذا وكذا كتاًبا: (ومبتدأ, نحو .٦
 .)١(»)املسافرون كذا وكذا رجالً : (وخًربا, نحو .٧

 :يف حمل جّر, مع أهنا قد تقع إما) كذا(إىل وقوع  ومل يِرش الغالييني

 ).ررُت بكذا منزلم: (جمرورة بحرف جّر, نحو .١
 ).وقع غضب اهللا عىل قوم كذا وكذا: (أو جمرورة باإلضافة, نحو .٢

 .)٢(يف حمل رفع ونصب وجر) كذا(بوقوع  وقد ّرصح أبو حّيان األندليس

 )كأين. (ب

, )َكَأيٍّ : (تكتب هذه الكلمة بطريقتني يف كتب النحو, ففي بعضها ختتتم بياء منونة
 ).َكَأيِّنْ : (والبعض اآلخر يكتبها بإضافة نون بعد الياء

, فهذا )كأين(وإفرادها, وقع هذا اخلالف بشأن ) كذا(وكام وقع اخلالف يف تركيب 
كاف التشبيه, : فزعموا أهنا مركبة من) كأين(وأما «: يوضح هذا اخلالف, بقوله أبو حيَّان

ـ مسمى به, ُحيَْكى, وُحيَْكُم ) يزيد(االستفهامية, وحكيت فصارت َكـ : , قيل)أي(ومن 
, وأجاز ابن »الكاف فيها زائدة ال تتعلق بيشء«: عىل موضعه باإلعراب, وقال ابن عصفور

, ومل )َفْيَعل(اسم عىل وزن ) أيٍّ (خروف أن تكون مرّكبة من كاف ـ التي هي اسم, ومن 
ذا االسم مفرًدا بل مركًبا مع كاف التشبيه, وهو مبني عىل السكون من حيث يستعمل ه

 .)٣(»وحيتمل أن تكون بسيطة: , وقال بعض أصحابنا)كم(استعمل يف معنى 

) كأين(و«: , فيقول)كأيِّن(املواقع اإلعرابية لِـ  ويف موضع الحق يرسد أبو حيَّان
 :تكون

 .١٢٣/ ٣بية جامع الدروس العر )١(                                            
 .٧٩٤/ ٢ارتشاف الرضب : انظر )٢(
 .٧٨٩/ ٢س, . م )٣(
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مل جتئ يف القرآن إال مبتدأة, أو سائًغا فيها النصب عىل االشتغال, مبتدأة, و .١
يُّوَن َكثِريٌ ﴿: نحو قوله تعاىل[ بِيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ ن نَّ : , وقوله تعاىل)١(﴾َوَكَأيِّن مِّ
وَن َعَلْيَها َوَكَأيِّن﴿ َامَواِت َواألَْرِض َيُمرُّ ن آَيٍة ِيف السَّ  ...,])٢(﴾مِّ

 ]من الطويل[وتكون مفعولة, نحو قوله  .٢
ٍج ـــا عـــنكُم مـــن مـــدجَّ  وكـــاِئْن َرَدْدن

 
ــ[  ــْرِدي مقنَّعــاجيــيء أمــام األل  ])٣(ف َي

 .والقياس يقتيض أن تكون يف موضع نصب عىل املصدر .٣
 .وعىل الظرف .٤
 .وعىل خرب كان .٥
 .)٥(»أهنا تكون مبتدأة وخًربا ومفعوالً : )٤(البسيط] كتاب[ويف  .٦

مما ختالف [والرابع «: إىل أهنا ال تقع يف حمل جّر, قال ويف مغني اللبيب أشار ابن هشام
: أجازا] حيث[, أهنا ال تقع جمرورة, خالًفا البن قتيبة وابن عصفور)]: كم) (كأين( فيه

 .)٦(»)بِكأي تبيع هذا الثوب(

 .١٤٦: آل عمران )١(                                            
 .١٠٥: يوسف )٢(
د ٣١٥/ ١; ورس صناعة اإلعراب ١٧٠/ ٢الكتاب : لعمرو بن شأس, ورد يف البيت )٣( ; والكامل للمربِّ

ـ وهي لغة يف  )كائن(, حيث وقعت )وكائن رددنا: (والشاهد فيه قوله. ٨٥/ ٤; واهلمع ١٢٥٢/ ٣
 ).رددنا(ـ يف حمل نصب مفعول به للفعل ) كأين(

ركن الدين حسن بن حممد اإلسرتاباذي احلسيني الذي صنّف ثالثة رشوح : صاحب كتاب البسيط هو )٤(
عىل الكافية يف النحو البن احلاجب, كبري ـ وهو املسّمى بالبسيط ـ, ومتوسط ـ وهو املسمى بالوافية, 

 .١٣٧/ ٢كشف الظنون : انظر. وصغريوهو املتداول ـ, 
قدم مراغة, . احلسن بن حممد بن رشفشاه العلوي اإلسرتاباذي, أبو الفضائل, ركن الدين: واملؤلف هو

واشتغل عىل مالنا نصري الدين, فقّدمه نصري الدين, وصار رئيس األصحاب بمراغة, وكان جييد درس 
الزمه, فلام مات النصري يف هذه السنة, صعد إىل , ه٦٧٢وملا توجه النصري إىل بغداد سنة . احلكمة

رشح مقدمة ابن . دّرس فيها باملدرسة النورية, وفوض إليه النظر يف أوقافها. املوصل, واستوطنها
 .٤٤/ ١بغية الوعاة : انظر. ه٧١٥تويف سنة . احلاجب بثالثة رشوح, أشهرها املتوسط

 .٧٩٣ـ  ٧٩٢/ ٢ارتشاف الرضب  )٥(
)٢٤٧/ ١ )٦. 
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 )ذيت(و) كيت. (ج

كنايتان عن احلديث, وقد أرشنا ) ذيت(و) كيت(تشري معظم املصادر اللغوية إىل أن 
) ه٧٦٤ت ( )١(ألفاظ الكناية, ولكن خليل بن أيبك الصفديإىل هذا يف بدء حديثنا عن 

: كيَت وكيَت, فيومهون فيه, ألن العرب تقول: قال فالن: يقولون«: يفرق بينهام, يقول
كناية عن ) كيت وكيت(, فيجعلون »قال فالن ذيت وذيت«, و»كان األمر كيت وكيت«

 .)٢(»كناية عن املقال) ذيت وذيت(األفعال, و

يعضده ما يذكره اللغويون يف معامجهم, فها هو اخلليل  وما يقوله ابن أيبك الصفدي
 .)٣(»)كان من األمر كيت وكيت: (يقال«: يقول يف العني

يف التهذيب, إال أن األزهري  يف الصحاح, واألزهري واألمر نفسه ينقله اجلوهري
: كان من األمر كيت وكيت, وهذه التاء يف األصل: قال الليث«: يعلق بعد ذلك, يقول

هاء حتولت ) كيت(, واألزهري هنا يعّلق عىل أن األصل يف تاء )٤(»ذيت وذيت: هاء, مثل
, وال يفهم من )ذيت(ة مع االستعامل إىل تاء, وخففت الياء, كام حصل األمر نفسه مع كلم

 .يستعمالن االستعامل نفسه) ذيت(و) كيت(كالمه أن 

ومل أقف ـ فيام بني يدي من مصادر ـ عىل بيان املحّل اإلعرايب هلاتني الكلمتني, سوى 
أو وصف لعمل ) ذيت وذيت(أنه يفهم من حديثهم أهنام كلمتان تذكران كناية عن احلديث 

 :مكن قياًسا أن تقعان يف املواقع التالية, ولذلك من امل)كيت وكيت(معنيَّ 

 ).فيه كيت وكيت من العيوب: (مبتدأ, نحو .١
 ).األمر كيت وكيت من األمهية: (خرب, نحو .٢

. خليل ابن األمري عز الدين أيبك بن عبد اهللا الصفدي, ثم الدمشقي, صالح الدين, أبو الصفاء: هو )١(                                            
يف التاريخ ) أعوان النرص يف أعيان العرص: (من تصانيفه. بدمشقه ٧٦٤, وتويف سنة ه٦٩٦ولد سنة 

ثالثني جمّلًدا مجع يف ) تذكرة األدب(يف مراسالته; و) أحلان السواجع بني البادي والراجع(والرتاجم; و
. يف اللغة) تصحيح التصحيف وحترير التحريف(فيه نوادر األشعار ولطائف األخبار نظًام ونثًرا; و

 .٣١٦ـ  ٣١٥/ ٢واألعالم . ٣٥١/ ١هدية العارفني : انظر
 .٤٤٨تصحيح التصحيف وحترير التحريف  )٢(
 ).كيت(ترتيب كتاب العني, مادة  )٣(
 ).تكي(هتذيب اللغة, مادة  )٤(
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, وكام نقل معجم العني عن )كان من حديثه ذيت وذيت: (اسًام لكان, نحو .٣
 ).كان من األمر كيت وكيت: (العرب قوهلم

 ).يت وذيتكان جممل احلديث ذ: (خًربا لكان, نحو .٤
 ).إن األمر كيت وكيت: (, نحو)إن(خًربا لِـ  .٥
 ).ذيت وذيت: فقد الرجل وعيه, فقال: (مفعوالً به, نحو .٦
 ).حدثته بذيت وذيت: (جمروًرا بحرف اجلر, نحو .٧
 ).نقلُت ما دار من حديث إال ذيت وذيت منه: (وقد يقع مستثنًى, نحو .٨
 ).يت من احليلة واملكيدةإنَّ فيه كيت وك: (وأخواهتا, نحو) إن(واسًام لِـ  .٩
ـ بام أهنام تأتيان متعاطفتني يف ) ذيت(و) كيت(كام أنه من املواقع الثابتة لِـ  .١٠

غالب األحيان ـ هو موقع العطف عىل مرفوع أو منصوب أو جمرور, فيام 
 .خيص الكلمة الثانية منهام
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 :ثامنًا[*] 

אא 

١Kאא 

, وقد اقرتن )املفعول فيه(باجتاه الزمان أو املكان معنى نحوي يؤديه التخصيص «
يف كتب النحو, وأول ما ينبغي أن نبدأ به هو ) الظرف(بمصطلح ) املفعول فيه(مصطلح 

 :التفريق بني هذين املصطلحني

مصطلح نريد به طائفة من األلفاظ التي تدل عىل الزمان, أو تدل عىل : الظرف − 
... وظيفة نحوية تدل عليها هذه األلفاظ, : أية إشارة إىل معنى نحوي, أي املكان, من دون

ارتبط مصطلح الظرف بمصطلح املفعول فيه, حتى ال نكاد نلمس فرًقا بينهام يف ] وقد[
 .بعض كتب النحو

مصطلح يدل عىل معنى نحوي, ووظيفة حمّددة من وظائف الظرف يف : املفعول فيه − 
 ...النظم, 

قبل النظم, وإذا ) ظرف(فظة التي تدل عىل الزمان أو عىل املكان هي لذلك فإن الل
دخلت يف النظم ستؤدي معنى نحويا معينًا, وتقوم بوظيفة نحوية معينة حسب ذلك 

َقُرَب يوم : (, أو فاعًال, نحو)يومنا يوم مجيل: (النظم, فقد تكون مسنًدا إليه أو مسنًدا, نحو
: , أو مضاًفا إليه إضافة مبارشة, نحو)أحب يوم اجلمعة(: , أو مفعوالً به, نحو)اجلمعة

مل : (, نحو)حرف اجلرّ (, أو إضافة غري مبارشة, أي بواسطة األداة )امتحان اليوم صعب(
 ).أره منذ يومني
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أي (مفعول فيه, ألنه كناية عن الزمان ) اليوم(; فإن )يسافر زيد اليومَ : (ولكننا إذا قلنا
, وقد قيده وخصصه باجتاه حتديد زمن احلدوث يف )يسافر(سند , جاء متعلًقا بامل)الظرف
 .الفعل

 .)١(»لذلك, فإن كل مفعول فيه ظرف, وليس كل ظرف مفعوالً فيه

كانت هذه املقّدمة رضورية قبل البدء برسد الظروف املبنية, ذلك أن الظرف ـ حسب 
يا, بينام املوقع اإلعرايب هو ما بينّاه أعاله ـ صفة لبعض األسامء, وليس موقًعا وحمال إعراب

 .املفعول فيه, الذي ال حيل فيه إال الظرف من األسامء

ولذلك ال يعني أن تكون الكلمة ظرًفا أن تكون يف حمل نصب, بل قد تكون يف حمل 
 .رفع أو جرّ 

وهذا ما سنراه يف الظروف املبنية التي سنعرضها بعد قليل, حيث يقع بعضها فاعًال, 
 .حاالً أو مضاًفا إليه, وغري ذلكأو مبتدأ أو 

٢Kא 

قد أرشنا يف النقطة السابقة إىل تعريف الظرف نحويا, ونورد هنا تعريفه لغويا, 
 :ونعطف عليه تعريفات اصطالحية أخرى

 .ظرف ملا فيهالظرف وعاء كل يشء, حتى اإلبريق «: يف كتابه العني يقول اخلليل

, إنام انتصب ألنه )خلفك زيد: (تسمى ظروًفا, تقول) قدام(و) أمام: (والصفات نحو
 .)٢(»ظرف ملا فيه, وهو موضع لغريه

اسم منصوب يدل عىل زمان الفعل أو «وقد عرفه املعجم املفصل يف النحو العريب بأنه 
ال يكون ظرًفا, بل يكون ف) يف(وإذا مل يتضمن معنى . باطراد) يف(مكانه, ويتضّمن معنى 

 .)٣(»إعرابه كسائر األسامء املعربة, حسب ما يقتضيه العامل يف اجلملة
 .٢٠٤ـ  ٢٠٣قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم, الدكتورة سناء البيايت,  )١(                                            

 ).ظرف(ترتيب كتاب العني, مادة  )٢(
 .٦٠٢/ ١املعجم املفصل يف النحو العريب  )٣(
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اسم «وهذا التعريف يساوي بني الظرف واملفعول فيه, حيث عرب عن الظرف بأنه 
 ., والظرف كام بينّا ليس منصوًبا دائًام »منصوب

 قوع يف هذا أنطوان الدحداح, بينام حتاشى الو)١(وهذا ما وقع فيه معجم اخلليل كذلك
اسم غري مترصف يدل عىل الزمان «: يف معجمه للغة النحو العريب, حيث عرف الظرف بأنه

 .)٢(»باطراد) يف(أو املكان الذي يقع فيه الفعل, ويتضمن معنى 
٣Kאא 

لألسامء املبنية من الظروف, فعدد منها األسامء  يعرض الدكتور حممد خري احللواين
 .)٣(اآلن, وإذ, وإذا, وحيث, وعوض, وقط, ومذ, ومنذ: التالية

 .لدى, ولدن: ومل يذكر كال من

وهذه الظروف مالزمة للبناء, وهناك من الظروف ما يبنى يف بعض احلاالت اخلاّصة, 
 .تا عن اإلضافة وغريها, سنتناوهلا يف بحثنا عن البناء العارض, إذا قطع)بعدُ (و) قبُل : (مثل

٤Kאאאאא 

لقد بحث النحاة هذه الظروف, بام مل تبحث مواد نحوية أخرى بفارق كبري, بحيث ال 
 .خيلو مصدر نحوي ـ تقريًبا ـ من بحث مستقل هلذه املفردات

ألفبائيا, متناوالً يف كل مادة ما أثري حوهلا من املسائل  وسأرتب مواد هذا العنوان ترتيًبا
 :ذات العالقة باملوقع اإلعرايب هلا, وهي كالتايل

 )اآلن. (أ

 .)٤(»)عدُت إىل البيت اآلن: (اسم يدل عىل الوقت احلارض, نحو: اآلن«
 .٢٦٤اخلليل : انظر )١(                                            

 .١٩٢معجم لغة النحو العريب  )٢(
 .٦٧/ ١النحو امليرس  )٣(
 .٦١إلعراب, طاهر اخلطيب, املعجم املفصل يف ا )٤(



 اإلعراب املحيل للمفردات النحوية  .................................................  ٢١٢

: ه, فاألول نحو قوله تعاىلاسم لزمن حرض مجيعه أو بعض«: بأنه ويعرفه ابن هشام
 .)٣(»)٢(﴾َفَمن َيْسَتِمِع اْآلنَ ﴿: نحو قوله تعاىل: والثاين... , )١(﴾اآلَن ِجْئَت بِاَحلقِّ ﴿

يه, إال يف أحيان يدخل عليه فيها حرف من النادر أن خيرج عن كونه مفعوالً ف) اآلن(و
ظرف ): اآلن(ويعرب «: يف معجمه املفصل يف اإلعراب اجلّر, يقول األستاذ طاهر اخلطيب

 ...زمان مبني عىل الفتح يف حمل نصب مفعول فيه, 

من : (وقد تدخل عليه حروف اجلّر, فيبنى عىل الفتح يف حمل جر بحرف اجلر, نحو
 .)٤(»)اآلن فصاعًدا سأنتظرك يف املكتب

 :إال يف موقعني) اآلن(لذا ال يقع 

 .يف حمل نصب مفعول فيه − 
 .ويف حمل جر بحرف اجلرّ  − 

 )إذ. (ب

 )٥(, بل اختلفوا حوهلا كثًريا, فها هو املالقي)إذ(مل يقف النحويون عىل رأي واحد يف 
تكون حرًفا عند ) إذ(اعلم أن «: مجيع أحواهلا, يقول يف رصف املباين يرى حرفيتها يف

 ...هبا, ) ما(ـ رمحه اهللا ـ يف باب الرشط واجلزاء, برشط اقرتان  سيبويه

وكان حقا أن تكون يف كل موضع حرًفا, إذ هي متوغلة يف البناء, ال خترج عنه أصًال, 
 ..., وهذا يشء حقه يف احلروف, وهو أصل فيها

 .٧١: البقرة )١(                                            
 .٩: اجلن )٢(
 .١٢٧رشح شذور الذهب  )٣(
)٦١ )٤. 
قرأ النحو عىل أيب املفّرج املالقي, . أمحد بن عبد النور بن أمحد بن راشد أبو جعفر املالقي النحوي: هو )٥(

ام الفهري, وصل فيه إىل رشح اجلزولية; ورشح مقّرب ابن هش: صنّف. وتال عىل أيب احلجاج بن رحيانة
ورصف املباين يف حروف املعاين, وهو من أعظم ما صنف, ويدل عىل تقّدمه يف . باب مهزة الوصل

 .١٠٣/ ١; وهدية العارفني ٢٨٣ـ  ٢٨٢/ ١بغية الوعاة : انظر. ٧٠٢تويف سنة . العربية
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, كام )إن(جيعلها ظرًفا عىل أصلها يف غري باب اجلزاء, ويضمنها معنى  وغري سيبويه
 .ونحومها من الظروف يف اجلزاء) أين(و) متى(يفعل بِـ 

خلواص احلرفية فيها, ومل يقم دليل عىل القطع باسميتها,  والصحيح مذهب سيبويه
 .)١(»فاعلمه. يف غري باب اجلزاء كام دخل

ولكن أكثر النحويني مع اسميتها, وباخلصوص يف حال وقوعها يف معنى الظرف, 
, الذي يفهم من كالمه أنه ال يراها تقع إال ظرًفا, كام يرشح هذه وهذا ما يذهب إليه سيبويه

االسمية ) إذ(يرى أن  اظر لكتاب سيبويهالن«: النقطة الدكتور عبد العال سامل مكرم إذ يقول
 .)٢(»ـ وهي ملا مىض من الدهر) إذ(و«: يقول. ال خترج عن الظرفية يف رأيه

 ...االسمية عند سيبويه ال خترج عن الظرفية, ) إذ(ومعنى ذلك أن 

قوله [نحو  ال تكون إالَّ ظرًفا,«: اجلمهور, قالوا) إذ(ويتبع هنج سيبويه يف ظرفية 
ُه اهللاُ إِْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُرواْ ﴿]: تعاىل ُث َأْخَباَرَها﴿ ,)٣(﴾َفَقْد َنَرصَ دِّ َوَأنُتْم ﴿, )٤(﴾َيْوَمئٍِذ ُحتَ

 .)٦(»)٥(﴾ِحينَئٍِذ َتنُظُرونَ 

يف الظرفية فقط حجر عىل االتساع يف املعاين, وتضييق عىل ) إذ(ويف رأيي أن حرص 
 .التنوع يف األساليب

 .ن تقدير الظرفية فيهافيها مفعوالً به أقوى م) إذ(فهناك أساليب يف العربية وضوُح 

اسم, وما الذي يمنع من االتساع فيخرج عن دائرة الظرفية إىل دائرة ) إذ(إن 
 اللجوء إىل التقدير يف اإلعراب, أو اإلعراب بدون تقدير?: املفعولية? وأهيام َأْوَىل 

 .١٤٩ـ  ١٤٨رصف املباين  )١(                                            
)٢٢٩/ ٤ )٢. 
 .٤٠: التوبة )٣(
 .٤: الزلزلة )٤(
 .٨٤: الواقعة )٥(
 .اكتفى الدكتور مكرم بنسبة القول إىل اجلمهور, دون اإلشارة إىل املصدر )٦(
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 أن ما ال حيتاج إىل تقدير أوىل مما حيتاج: أعتقد أن النحويني وضعوا يف أصوهلم النحوية
 .إىل تقدير

: , وقوله تعاىل)١(﴾َواْذُكُروْا إِْذ ُكنُتْم َقلِيالً ﴿: مفعوالً به قوله تعاىل) إذ(فمن جميء 
 .)٢(﴾َواْذُكُروْا إِْذ َأنُتْم َقلِيٌل ﴿

: ومع وضوح املفعولية يف هاتني اآليتني نجد مجهور النحويني يقدرون فيقولون
واذكروا نعمة اهللا : (ظرف, عامله ذلك املحذوف, والتقدير) إذ(املفعول حمذوف, و«

 .)٣(»...)عليكم إذ كنتم 

: مفعوالً به قد تقع بدالً من املفعول به, واملثال عىل ذلك قوله تعاىل) إذ(وكام تقع ... 
 .)٥(»)مريم(بدل اشتامل من ) إذ(, َفـ )٤(﴾َواْذُكْر ِيف اْلكَِتاِب َمْرَيَم إِِذ انَتَبَذْت ﴿

وأبا  )٦(يف املغني من ابن هشام فيام ذهب إليه يؤيد كال  والدكتور عبد العال سامل مكرم
يف كلياته, عىل ما وقفُت عليه من آراء يف هذه املسألة, حيث يريا أهنا تقع يف  البقاء الكفوي

 :املحاّل اإلعرابية التالية

 .أن تكون يف حمل نصب مفعول فيه .١
 .هأن تكون يف حمل نصب مفعول ب .٢
 .أن تكون يف حمل جّر مضاف إليه .٣
 .أن تكون يف حمل نصب بدالً من مفعول به .٤

كالمها من األسامء الالزمة ) إذا(ـ وكذا ) إذ(واحلق أن «: يقول أبو البقاء الكفوي
 ...للظرفية, بمعنى أهنام يكونان يف أكثر املواضع مفعوالً فيه, 

 ).جئتك إذ طلع الفجر: (اٍض, ظرًفا, نحويدل عىل وقٍت م) إذ(و
 .٨٦: األعراف )١(                                            

 .٢٦: األنفال )٢(
 .٢٠٧/ ٤الربهان يف علوم القرآن للزركيش  )٣(
 .١٦: مريم )٤(
 .٢١ـ  ١٩يف ضوء الدراسات القرآنية والنحوية ) إذ(أسلوب  )٥(
)١١٣/ ١ )٦. 
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وكذا املذكورة يف أوائل , ﴾َواْذُكُروْا إِْذ ُكنُتْم َقلِيالً ﴿]: قوله تعاىل[ومفعوالً به, نحو 
 .)اذكر: (القصص, كلها مفعول به, بتقدير

 .﴾ْلكَِتاِب َمْرَيَم إِِذ انَتَبَذْت َواْذُكْر ِيف ا﴿: وبدالً, نحو

ُث َأْخَباَرَها﴿: ومضاًفا إليها اسم زمان صالح للحذف, نحو دِّ  .)١(»﴾َيْوَمئٍِذ ُحتَ

: , يقول)إذ(قد اعرتض عىل ذلك ومل يقل إال بالظرفية لِـ  أبو حّيان األندليسوكان 
للظرف املايض, الزمة الظرفية, فال تكون فاعلة, وال مبتدأة, إال أن يضاف ] إذ: أي[وهي «

 .حني: , أو يرادفها, نحو)ليلة(و) ساعة(و) يوم: (إليها اسم زمان خيصص مطلقها, نحو

أن تقع مفعوالً هبا, وتبعهام مجاعة من املعربني, وخصوًصا  والزجاج وأجاز األخفش
 .)٢(»ون مفعوالً لهوأختاُر أالَّ تك, ﴾َواْذُكُروْا إِْذ َأنُتْم َقلِيٌل ﴿: يف القرآن, كقوله تعاىل

املذكورة الزمة ) إذ(«: يف اجلنى الداين, يقول )٣(وهو ما ذهب إليه أيًضا املرادي
 .)٤(», وال تترصف بغري ذلك)حينئذ(و) يومئذ: (للظرفية, إال أن يضاف إليها زمان, نحو

 بني الفجائية واحلرفية) إذ[*] (

بينام أنا جالس إذ جاء : (أن تكون للمفاجأة, تقول) إذ(ليها من املعاين التي تأيت ع
, وقد اختلف النحويون حوهلا, فمنهم من قال ببقائها عىل اسميتها, وكوهنا ظرف )زيد

 .مكان, وبعضهم قال بحرفيتها

 .٧٠ـ  ٦٩لكليات ا )١(                                            
 .١٤٠٢/ ٣ارتشاف الرضب  )٢(
ابن أم (احلسن بن قاسم بن عبد اهللا بن عيل املرادي املرصي املولد, بدر الدرين, املعروف بِـ : هو )٣(

وكانت أول من جاءت من العرب, عرفت بالشيخة, . , وهي جدته أم أبيه, واسمها زهراء)قاسم
ة عن أيب عبد اهللا الطنجي, والرساج الدمنهوري, وأيب زكريا أخذ العربي. فكانت شهرته تابعة لشهرهتا

اجلنى الداين يف (; و)رشح األلفية(; و)رشح املفصل(; و)رشح التسهيل: (صنف. الغامري, وأيب حيان
 .٤٣٦/ ١بغية الوعاة : انظر. ه٧٤٩تويف يوم عيد الفطر سنة ). حروف املعاين

 .١٨٧اجلنى الداين  )٤(
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أنه ال هذا اخلالف دون أن يعطي رأيه فيه, ولعل ذلك راجع إىل  وقد أوضح املرادي
أن تكون للمفاجأة, وال ]: من حاالت إذ[الرابع «: يرى خروجها عن معنى الظرفية, يقول

 ..., )بينام(و) بينا(تكون للمفاجأة إال بعد 

هي ظرف مكان, : وقيل. هي باقية عىل ظرفيتها الزمانية: هذه, فقيل) إذ(واختلف يف 
وذهب . املختار عندي احلكم بحرفيتها: وقال ابن مالك. الفجائية) إذا(كام قال بعضهم يف 

 .)١(»بعضهم إىل أهنا زائدة

وهي ظرف مكان أو «: أنه يرى ظرفيتها, وذلك يف قوله ويفهم من كالم ابن هشام
 .زمان, أو حرف بمعنى املفاجأة, أو حرف توكيد ـ أي زائد ـ? أقوال

 .)٢(»عاملها الذي بعدها«: , قال ابن جنّيوعىل القول بالظرفية

برسد اآلراء يف العوامل التي تعمل فيها النصب عىل الظرفية, مما  وقد أخذ ابن هشام
 .يقّرب أنه يرى ظرفيتها

 .)٣(»فيتها الزمانيةأهنا باقية عىل ظر«: وما خيتاره أبو حيان

عىل أهنا حرف, وهو ما يراه الدكتور عبد  )٤(بينام يصنفها األستاذ يوسف الصيداوي
يف القراءات القرآنية, بعد أن ناقش آراء النحويني يف هذه ) إذ(يف دراسته عن  العال مكرم

 .)٥(املسألة

الفجائية إىل أن من يرى من النحاة بقاءها عىل ) إذ(خلص مما سبق حول موقع ون
اسميتها يذهبون إىل أهنا يف حمل نصب مفعول فيه, إما ألهنا تدل عىل الظرفية الزمانية أو 

 .املكانية

 .١٩٠س, . م )١(                                            
 .١١٥/ ١مغني اللبيب  )٢(
 .١٤٠٤/ ٣ارتشاف الرضب  )٣(
 .٣٩٦/ ١الكفاف  )٤(
 .٣٧ـ  ٣٥يف ضوء الدراسات القرآنية والنحوية ) إذ(أسلوب  )٥(
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 )إذا. (ج

, فيتفقون عىل ظرفيتها )إذ(كام اختلفوا يف ) إذا(مل خيتلف النحاة يف أساس اسمية 
 .)١(ية املستقبلية, متضمنة معنى الرشطالزمان

 :وال يذكرون هلا إالَّ حملني إعرابيني, ومها

 .أن تكون يف حمل نصب مفعول فيه − 
 ).حتى(يف حمل جّر بحرف اجلر  − 

لفظ مشرتك, ) إذا(«: هلذين املوضعني بيشء من التفصيل, يقول وقد عرض املرادي
 :فإذا كانت اسًام فلها أقساميكون اسًام وحرًفا, 

إذا : (نحو... أن تكون ظرًفا ملا يستقبل من الزمان, تتضمن معنى الرشط, : األول
 ..., )جاء زيد فقم إليه

: أن تكون ظرًفا ملا يستقبل من الزمان, جمّردة من معنى الرشط, نحو قوله تعاىل: الثاين
ْيِل إَِذا َيْغَشى﴿  ... ,)٣(﴾َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى﴿, و)٢(﴾َواللَّ

َوالَ َعَىل ﴿: , كقوله تعاىل)إذ(أن تكون ظرًفا, ملا مىض من الزمان, واقعًة موقع : الثالث
وا ﴿: , وقوله)٤(﴾َأِجُد  الَ  َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت  الَِّذيَن إَِذا َما اَرًة َأْو َهلًوا انَفضُّ َوإَِذا َرَأْوا ِجتَ

 ..., )٥(﴾إَِلْيَها

َحتَّى إَِذا ﴿: , كقوله تعاىل)حتى(أن خترج عن الظرفية, فتكون اسًام, جمرورة بِـ : الرابع
 .)٧(», وهو يف القرآن كثري)٦(﴾َجآُؤوكَ 

 .٣٦٧اجلنى الداين  )١(                                            
 .١: الليل )٢(
 .١: النجم )٣(
 .٩٢: التوبة )٤(
 .١١: اجلمعة )٥(
 .٢٥: األنعام )٦(
 .٣٧١ـ  ٣٦٧اجلنى الداين  )٧(
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ففي األقسام الثالثة األوىل تكون يف حمل نصب مفعوالً فيه, ألهنا ظرف زمان, 
 ).حتى(والقسم األخري تكون يف حمل جر بحرف اجلّر 

وهذا القسم األخري مل يتفق عليه النحويون, إذ يقول بعضهم باسمية حتى هنا, ولذا 
 .يف حمل نصب) إذا(تكون 

 :ـ يف ذلك ـ فيها وجهان) إذا(َفـ «: بقوله ولذلك يعقب املرادي

 ., واختاره ابن مالك)حتى(بِـ أن تكون جمرورة : أحدمها

وبه جزم . يف موضع نصب عىل ما استقر هلا) إذا(ابتدائية, و) حتى(أن تكون : والثاين
 .)١(», وجوزه الزخمرشيأبو البقاء

التي تقتيض جواًبا, ) إذا(عىل ) حتى(وإذا دخلت «: , يقولوهذا ما يذكره أبو حيان
 , وقال أبو البقاء)إذا(حرف ابتداء, وأن تكون جارة لِـ ) حتى(أن يكون  فأجاز الزخمرشي
يف موضع نصب ) حتى(عىل اسم معمول لغريها, َفـ ) حتى(دخلت : وصاحب البسيط

عمل, وإنام أفادت معنى الغاية, كام ال تعمل يف ) حتى(وليس لِـ : جلواب, قال أبو البقاءبا
 .اجلمل

اجلس ): (اجلس حتى إذا جاء زيد أعطيتك: (كأنك قلت يف قولك: وقال يف البسيط
 ).حتى(جمرورة بِـ ) إذا(أن  , واختار ابن مالك...)فإذا جاء 

جّر, فزعمه ) إذا(ومن زعم أن حمل : الغزين يف كتابه البديع وقال حممد بن مسعود
مع امتناعه من دخوله ) إذا(ظرف حمض ال ينجّر البتة, ولزوم دخوله عىل ) إذا(باطل, ألن 

 .)٢(»انتهى. دليل قاطع عىل أن الزمان الواقع بعده ال يكون إال مستقبالً ) إذ(عىل 

 .٣٧٢س,  .م )١(                                            
 .١٤١١/ ٣ارتشاف الرضب  )٢(
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 الفجائية) إذا[*] (

يف تركيبها يف اجلمل ـ غري معنى الظرفية الزمانية ـ معنى ) إذا(لها من املعاين التي تتحم
 .املفاجأة

وقد اختلف النحاة كثًريا حول اسميتها يف حال حتملها هلذا املعنى, فمنهم َمْن رأى 
 .بقاء اسميتها, ومنهم من رأى حرفيتها

تارة يقال فيها أهنا ظرف مستقبل, خافض ) إذا(«: يف بيان هذا اخلالف يقول ابن هشام
 ...لرشطه, منصوب بجوابه, 

َوَنَزَع ﴿]: قوله تعاىل[حرف مفاجأة, وختتص باجلملة االسمية, نحو : وتارة يقال فيها
 .)٢(»رف مكان أو زمان? أقوال, وهل هي حرف أو ظ)١(﴾َيَدُه َفإَِذا ِهَي َبْيَضاء

, وهي حرف عند األخفش«: ثم يبّني هذه األقوال يف كتابه مغني اللبيب, يقول
ال يعمل ما بعدها ) إن(; ألن )إن(ـ بكرس ) خرجُت فإذا إن زيًدا بالباب: (ويرّجحه قوهلم

 .فيام قبلها

د , والثاين , واختار األول ابن مالكوظرف زمان عند الزجاج ,وظرف مكان عند املربِّ
 .)٣(», وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ املفاجأة, والثالث الزخمرشيابن عصفور

ها ابن الشجري املكانية فهي حرف ) إذا(وأما «: ا يدل عىل املكان, يقولحرفً  وقد عدَّ
خرجُت فإذا زيد : (استئناف, موضوع للمفاجأة, فجملة االبتداء واخلرب تقع بعده, كقولك

 .)٤(»)فهناك زيد جالس: (جالس, املعنى

تكون حرًفا يف  )إذا(اعلم أن «: يف رصف املباين, يقول هناك ومن قال بحرفيتها املالقي
 :موضعني

 .١٠٨: األعراف )١(                                            
 .٦٨ـ  ٦٧اإلعراب عن قواعد اإلعراب  )٢(
)١٢٠/ ١ )٣. 
 .٨٤/ ٢أمايل ابن الشجري  )٤(
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 ..., )خرجُت فإذا األسد خارج: (أن تكون للمفاجأة, كقولك: األول
 .)١(»أن تكون جواًبا للرشط كالفاء: الثاين

حني تأيت متصّدرة جواب الرشط ) إذا(الفجائية, وبني ) إذا(ـ هنا ـ يفّرق بني  واملالقي
يف هذا املوقع فجائية, يقول ابن ) إذا(ا بقية النحويني أن يف اجلملة الرشطية, بينام يعده

الواقعة جواًبا ]: من اجلمل التي ال حمل هلا من اإلعراب[اجلملة اخلامسة «: هشام يف املغني
 .)٢(»الفجائية) إذا(لرشٍط غري جازم مطلًقا, أو جازم ومل تقرتن بالفاء وال بِـ 

الفجائية, حيث يذهب ) إذا(يف رشحه عىل الكافية مذهًبا آخر يف  وقد ذهب الريض
د«: إىل أهنا للعطف, يقول  ...أهنا ظرف مكان,  واْخُتلَِف فيها, فنقل عن املربِّ
 ...املفاجئة ظرف زمان, ) إذا(أن  وقال الزجاج

 ...املفاجئة حرف, ) إذا(أن  )٣(ونقل عن ابن بري
 .هي زائدة, وليس بيشء, إذ ال جيوز حذفها: وقال املازين

, )خرجت ففاجأُت كذا: (هي للعطف, محًال عىل املعنى, أي: )٤(وقال أبو بكر مربمان
 .)٥(»وهو قريب

 .١٥١ـ  ١٤٩ )١(                                            
 .٥٣٤/ ٢املغني  )٢(
هر يف شاع ذكره واشت. عبد اهللا بن بري بن عبد اجلبار, أبو حممد املقديس املرصي النحوي اللغوي: هو )٣(

كان . قرأ كتاب سيبويه عىل حممد بن عبد امللك الشنرتيني, وتصدر لإلقراء بجامع عمر. الديار املرصية
اللباب يف الرّد عىل : (صنف. قرأ عىل اجلزويل, وأجاز ألهل عرصه. قيًام بالنحو واللغة والشواهد, ثقة

; وبغية ١١١ـ  ١١٠/ ٢رواة إنباه ال: انظر. ه٥٨٢تويف سنة . ; وحواٍش عىل الصحاح)ابن اخلشاب
 .٣٣/ ٢الوعاة 

ولد بطريق رامهرمز, وأخذ ). مربمان(حممد بن عيل بن إسامعيل, أبو بكر العسكري, املعروف بِـ : هو )٤(
وكان ال ُيْقِرُئ . عن املربد, وأكثر بعده عن الزجاج, وكان قيًام بالنحو, أخذ عن الفاريس والسريايف

رشح كتاب : له من التصانيف. وكان مربمان مع علمه ساقط املروءة .كتاب سيبويه إال بمئة دينار
تويف سنة ). التلقني(; )العيون(; )النحو املجموع عىل العلل(رشح كتاب األخفش; و. سيبويه, مل يتمّ 

عىل ما ذكره ياقوت احلموي يف معجم األدباء والسيوطي يف بغية الوعاة, بينام ذكر القفطي أنه ه ٣٤٥
; وبغية الوعاة ٢٥٧٤ـ  ٢٥٧٢/ ٦; ومعجم األدباء ١٩٠ـ  ١٨٩/ ٣إنباه الرواة : انظر. ه٣٢٦تويف يف 

 .١٥٧ـ  ١٥٦/ ١
 .٢٤٣ـ  ٢٤٢/ ١ )٥(
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تقع يف حمل نصب مفعوًال فيه, ) إذا(ن عىل أن ونخلص مما سبق أن النحاة متفقو
 ).حتى(وخمتلفون يف وقوعها يف حمل جر بحرف اجلّر 

 )حيث. (د

وهي للمكان «: ظرف مكان, يقول ابن هشام) حيث(اتفقت كلمة النحويني عىل أن 
غالب كوهنا يف حمل نصب عىل الظرفية, أو وقد ترد للزمان, وال: اتفاًقا, قال األخفش

 ]:من الطويل[, وقد ختفض بغريها, كقوله )ِمنْ (خفض بِـ 
ـــــا كثـــــرية[  ]فشـــــّد ومل يفـــــزع بيوًت
 

 )١(لــدى حيــُث ألقــت رحلهــا أم قشــعم 

َلُم اهللاُ َأعْ ﴿]: قوله تعاىل[, ومحل عليه مفعوالً به وفاًقا للفاريس) حيث(وقد تقع 
إذ املعنى أنه تعاىل يعلم نفس املكان املستحق لوضع الرسالة فيه,  ,)٢(﴾َحْيُث َجيَْعُل ِرَساَلَتهُ 
 .)٣(»ال شيًئا يف املكان

وقد استعملوها للزمان, «: , يقوليف استعامهلا للزمان ابن الشجري ووافق األخفش
 ]:من املديد[وهو قليل, كقوله 

 للفتــــــى عقــــــل يعــــــيش بــــــه
 

ـــه  ـــاقه قدم ـــدي س ـــث هت  )٥(»)٤(حي

 :أربعة مواقع إعرابية, هي) حيث(وعىل هذا يكون لِـ 
                                            

وقد وردت . ٢٠٨/ ٣; مهع اهلوامع )قشعم(لسان العرب, ماّدة : ورد يف. البيت لزهري بن أيب سلمى )١(
ردها ابن هشام يف املغني مسبوقة باالسم , بينام أو)إىل(يف هذه املصادر مسبوقة بحرف اجلّر ) حيث(

: الشاهد فيه قوله. تقع يف حمّل جّر باإلضافة) حيث(, لتكون شاهًدا عىل أن )لدى(املالزم لإلضافة 
 .وهذا نادر. الظرفية) حيث(, ففارقت )حيث) (لدى(, حيث جّرت )لدى حيث(

 .١٢٤: األنعام )٢(
 .١٧٧ـ  ١٧٦/ ١املغني  )٣(
; مهع ٣/١١٥; رشح املفصل بال نسبة )سوق(لسان العرب, ماّدة : ورد يف. ن العبدلطرفة ب البيت )٤(

للزمان, واألكثر ) حيث(, حيث جاءت )حيث هتدي ساقه قدمه: (والشاهد فيه قوله. ٢٠٧/ ٣اهلوامع 
 .جميئها للمكان

 .٥٩٨/ ٢أمايل ابن الشجري  )٥(
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 .يف حمل نصب مفعول فيه .١
 ).من(يف حمل جر بحرف اجلّر  .٢
 ).إليها) لدى(إضافة (يف حمل جّر باإلضافة  .٣
 .يف حمل نصب مفعول به .٤

 )َقطُّ (و) َعْوُض . (ه

ويبنى عىل حركة, ... اسم مبني, وأصله التشديد, ): قط(«: قال أبو حّيان األندليس
 .وهي الضمة, ويدل عىل ما تقدم من الزمان

ال آتيك : (, قالواوهو ظرف... , وهو الوقت املستعمل عموًما, )َعْوُض (ويقابله ... 
حتى أجروه جمرى القسم, ] استعامله[, وكثر )دهَر الداهرين: (, كام تقول)عوَض العائضني

 ...فيحكم عىل موضعه بالنصب, 

 ..., )ال َأْفَعُلُه َعْوُض (, و)ما فعلُت َقطُّ : (بالنفس, يقال) عوض(و) قط(وخيتص 

 .)١(»الظرف يبنى عىل الفتح والضم والكرس) عوض(و

ظرفان للزمان متقابالن, األول ) قط(و) عوض(ص أيب حيان املتقّدم ندرك أن من ن
 .منهام للمستقبل واآلخر للاميض

ـ بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها ـ يف ) قط(«: بقوله وهذا ما يوضحه ابن هشام
). ما فعلته قط: (واللغة الفصحى فيهن, وهي ظرف الستغراق ما مىض من الزمان, نح

 .حلن) ال أفعله قط: (وقول العامة

ـ بفتح أوله وتثليث آخره ـ, وهو ظرف الستغراق ما يستقبل من ) َعْوض: (والثاين
, كام )َعْوَض العائضني: (فإن أضفته نصبته, فقلَت ). ال أفعله َعْوُض : (تقول... الزمان, 
 .)٢(»)َدْهَر الداهرين: (تقول

 .١٤٢٦ـ  ١٤٢٥/ ٣ارتشاف الرضب  )١(                                            
 .٦٦ـ  ٦٥د اإلعراب اإلعراب عن قواع )٢(
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تبنى يف حال قطعها ) عوض(لفقرة األخرية من هذا النص أن وابن هشام يوضح يف ا
عن اإلضافة ـ وهو الشائع يف استعامهلا ـ, أما يف حال إضافتها, فإهنا تعرب وتظهر عالمة 

 .النصب عليها, وهي الفتحة

من اإلعراب أن تكونا يف حمل نصب مفعول فيه, وال تقعان ) عوض(و) قط(وحملهام 
 .يف غري هذا املحل

 )َلَدى(و) ُدنْ لَ . (و

ومل جتعل َكـ ) َلُدنْ (وجزمت «: فيها ظرف مبني عىل السكون, يقول سيبويه) َلُدنْ ( 
 .البناء عىل السكون: هنا) اجلزم(, ويقصد سيبويه من لفظ )١(»)عند(

وفيها «: وقد تبنى عىل غري السكون, وذلك كلغٍة من لغاهتا, يقول ابن الشجري
, )ُلدُ (ساكنة, و) َلدْ (ـ بسكون الدال وفتح النون ـ, و) َلْدنَ (, هو األصل, و)َلُدنْ : (لغات

 .)٢(»)َعُضد(, فهي َكـ )َلُدن: (, فمن قال)ُقْفل: (ـ مثل) ُلْدنْ (و

ظرف من ظرف األمكنة, ) لدى(اعلم أن «: ظرف مكان, يقول ابن يعيش) لدى(و
 .)٣(», وهو مبني عىل السكون)عند( بمعنى

من لفظ ) لدى(وليست «: , يقول)لدن(من ) لدى(أن تكون  ثم ينفي ابن يعيش
 .)٤(»صحيح الالم) لدن(معتل الالم, و) لدى(, وإن كانت من معناها; ألن )لدن(

َلُدْن, َوُلْدٌن, َوَلْدٌن, «: , يقوليف لسان العرب وهذا بخالف ما يقول به ابن منظور
كلها ظرف زماين ومكاين, معناه . , َوَلَدى ـ حمولة]النون[َوَلِدٌن, َوَلُد ـ حمذوفة منها 

 .)٥(»)عند(

 .٥٨٦/ ٣الكتاب  )١(                                            
 .٥٨٣/ ٢أمايل ابن الشجري  )٢(
 .١٢٨ـ  ١٢٧/ ٣رشح املفصل  )٣(
 .ن. م )٤(
 ).لدن(لسان العرب, مادة  )٥(
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, نقله عنه )عند(و) لدى(و) لدن(عنواًنا خاصا يفرق فيه بني  وقد عقد ابن هشام
 :يفرتْقَن من ستة أوجه: قال ابن هشام«, إذ السيوطي

]: قوله تعاىل[إال إذا كان املحل ابتداء غاية, نحو ) َلُدنْ (و) عند(ال تكون  .١
ا ِعْلًام ﴿ ْمنَاُه ِمن لَُّدنَّ ًة ِمْن ِعنِدَنا َوَعلَّ  ).لدى(, بخالف )١(﴾آَتْينَاُه َرْمحَ

 ].لدى وعند[ فضلة, بخالفهام) َلُدن(وال تكون  .٢
 .ممتنع) لدى(كثري, وجّر ) عند(أكثر من نصبها, وجّر ) من(بِـ ) لدن(َوَجرُّ  .٣
 .)٢(»...معربان ] لدى وعند: أي[مبنية, ومها ] لدن: أي[وهي  .٤

, بخالف ما نقلناه )لدى(, وإعراب )لدن(يرى بناء  ويف هذا النص يتبني أن ابن هشام
وأما «: من بنائها عىل السكون, وهو الرأي الذي يذهب إليه الريض, يقول يعيشعن ابن 

 .)٣(»ـ فال دليل عىل بنائه) عند(ـ وهو بمعنى ) لدى(

 :ظرف مبني عىل السكون تقع يف حمل) لدن(ويتبني مما مىض أن 

 .نصب مفعول فيه − 
 ).من(جّر بحرف اجلر  − 

ل ببنائها, وبني قائل بإعراهبا, فمن قال ببنائها فهي مبنية يف فالنحاة بني قائ) لدى(أما 
 :حمل

 .نصب مفعول فيه − 
 .وال تقع جمرورة أبًدا ـ كام هو رصيح قول ابن هشام قبل قليل − 

 .٦٥: الكهف )١(                                            
 .٤٧ـ  ٤٦/ ٤األشباه والنظائر  )٢(
 .٣٠٣/ ٣رشح الكافية  )٣(
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 )منذ(و) مذ. (ز

 بني االسمية واحلرفية[*] 

استعاملني, فتستعمالن مرة ) منذ(و) مذ(تثبت املصادر النحوية واللغوية عىل أن لِـ 
حرفني من حروف اجلّر, فيجران ما يليهام من أسامء, وتستعمالن مرة أخرى اسمني دالني 

 .عىل الزمان

جيوز أن يكون كل واحد منهام اسًام, وجيوز أن ) منذ(و) مذ(«: يقول أبو عيل الفاريس
حلذف النون  :أي[أن تكون اسًام; للحذف ) مذ(واألغلب عىل . يكون حرًفا جارا

 .)١(»]فيها

: معنى كل واحد منهام يف حال حرفيته واسميته, يقول ويرشح أبو البقاء العكربي
وإذا كان . فهام حرفان) يف(فإذا كان معنامها . ومها حرفان يف موضع, واسامن يف موضع«

 .معنامها تقدير املّدة وابتدائها, فهام اسامن

وعلة . أن تستعمل حرًفا) منذ(أن تستعمل اسًام, واألكثر يف ) مذ(كثر يف إال أن األ
 .)٢(», فحذفت نوهنا, واحلذف تّرصف, وذلك بعيد يف احلروف)منذ): (مذ(ذلك أن أصل 

اسًام ) مذ(وغريمها أن سبب كثرة استعامل  وقد وجد الفاريس وأبو البقاء العكربي
التي يغلب استعامهلا حرًفا من حروف اجلر هو حذف النون من ) منذ(بينها وبني  باملفاضلة

 ., الذي يعّد ترصًفا يف الكلمة, والترصف يكون يف األسامء وليس يف احلروف)مذ(

يف رشحه عىل مجل الزجاجي ) منذ(و) مذ(ـ الذي أسهب يف بحث  ولكن ابن عصفور
وإذا تبني أن «: من طبيعة االستعامل العريب هلذين اللفظني, يقولـ يرى أن السبب آٍت 

الغالب عليها احلرفية, فينبغي أن تبني نسبة ) منذ(االسمية, وأن ] مذ: أي[الغالب عليها 
 .اللغات

 .٢٦١اإليضاح العضدي  )١(                                            
 .٣٦٩/ ١اللباب  )٢(
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إال أهل ) منذ(, وال يتكلم بِـ )منذ(املحذوفة من ) مذ(فجميع العرب تتكلم بِـ 
 ).منذ(, وغريهم ال يعرفون )منذ(و) مذ(مون بِـ احلجاز خاّصة, فأهل احلجاز يتكل

, وبنو متيم يرفعون هبا ]الزمن احلارض: أي[يف مجيع لغات العرب جتّر احلال ) مذ(َفـ 
. املايض وجييزون فيها اجلّر, وأهل احلجاز جيرون هبا املايض, وبعضهم يرفع هبا املايض

جتّر احلال, واملايض عندهم جمرور,  ال يتكلم هبا إال احلجازيون خاّصة, فهي عندهم) منذ(و
الغالب عليها االسمية, ألن بني متيم ال جييزون يف ) مذ(وبعضهم يرفعه, فحصل هبذا أن 

 .فالغالب فيها االسمية. املايض معها إال الرفع, وبعض احلجازيني يرفع هبا

ندهم, ال يتكلم هبا إال احلجازيون, وهي جاّرة للحال أبًدا, وجتّر املايض ع) منذ(و
 .)١(»واألقل هو الذي يرفع هبا املايض, فقد ثبت ما قلت

قال «: يف رشحه عىل الكافية, يقول ما نقله الريض ويؤيد ما ذكره ابن عصفور
وغريهم, ويشاركهم فيه أهل  فلغة بني متيم) مذ(لغة أهل احلجاز, وأما ) منذ: (األخفش
 .)٢(»احلجاز

 )منذ(و) مذ(املحل اإلعرايب لِـ [*] 

) منذ(و) مذ(ال ختتلف املدرستان البرصية والكوفية يف أن املحل اإلعرايب لِـ 
االسميتني هو الرفع عىل االبتداء, ولكنهام خيتلفان بعد ذلك يف حتديد اخلرب, فالبرصيون 

ل هي اخلرب, بينام يذهب الكوفيون ـ يف حال دخلتا عىل اسم عىل أن ما تدخالن عليه من مج
ذهب الكوفيون إىل «: يف اإلنصاف مرفوع, أن يكون فاعًال لفعل حمذوف, يقول األنباري

وذهب أبو زكريا . إذا ارتفع االسم بعدمها, ارتفع بتقدير فعل حمذوف) ومنذ(و) مذ(أن 
إىل أنه يرتفع بتقدير مبتدأ حمذوف, وذهب البرصيون إىل أهنام يكونان  فراءحييى بن زياد ال

 .)٣(»اسمني مبتدأين, ويرتفع ما بعدمها; ألنه خرب عنهام

 .)٤(»أهنام ال يقعان إال مبتدأين«عىل  ويؤّكد الواسطي الرضير
 .٣٣/ ٢مجل الزجاجي  رشح )١(                                            

 .٢٩٣/ ٣رشح الكافية  )٢(
 .٣٨٣/ ١اإلنصاف  )٣(
 .٩٨رشح اللمع يف النحو  )٤(
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يذهب إىل أن هلام إعرابني, فعندما تدخالن عىل مفرد مرفوع, يكون  بينام ابن هشام
حملهام الرفع عىل االبتداء, وحينام تدخالن عىل مجلة ـ فعلية أو اسمية ـ يكونان يف حمل 

 .)١(نصب مفعول فيه
٥Kאאאאא 

 :روف التي استعرضناها تقعممّا بسطناه سابًقا, نرى أن مجيع الظ

 .مفعوالً فيه, وهذا املحل اإلعرايب مشرتك بينها مجيًعا .١
 ).اآلن, وإذا, وحيث, ولدن: (جمرورة بحرف اجلر, لكل من .٢
 ).إذ, وحيث ـ مع لدى خاّصة ـ: (مضاًفا إليها, وذلك لكل من .٣
 ).إذا, وحيث: (مفعوالً به, وذلك لكل من .٤
 ).مذ, ومنذ: (مبتدأة, وذلك لكل من .٥
 ).إذ(بدالً من منصوب, لِـ  .٦

 .وال تقع يف املواقع اإلعرابية الباقية

 

 .٦٤ـ  ٦٠/ ٣وأوضح املسالك . ٤٤٢ـ  ٤٤١/ ١مغني اللبيب : انظر )١(                                            
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 :تاسًعا[*] 

א 

١Kאא 

اسم «: عرف كل من معجم اخلليل واملعجم املفصل يف النحو العريب اسم الفعل بأنه
المته أو يتأثر يدّل عىل فعل معني, ويتضمن معناه وزمنه, وعمله, من غري أن يقبل ع

 .)١(»بالعوامل

اسم غري مترصف ينوب مناب «: فعرفه يف معجمه بأنه أما السفري أنطوان الدحداح
:] وذلك مثل. [واملراد من وضعه املبالغة. الفعل يف داللته عىل احلدث واقرتانه بالزمن

 .)٢(»أتضجر كثًريا جدا: يعني) أف(

 :ريفان كل منهام يكمل اآلخر, فاسم الفعلوهذان التع

 .اسم غري مترصف − 
 .يتضمن معنى الفعل وزمنه وعمله − 
 .ال يقبل عالمات الفعل − 
 .املراد من وضعه املبالغة يف الفعل − 

 .ومجيع أسامء األفعال مبنية, وحتل حملَّ الفعِل يف موقعها من اجلملة
 .١١٨/ ١, املعجم املفصل يف النحو العريب ٦٣اخلليل : انظر )١(                                            

 .٢١معجم لغة النحو العريب  )٢(
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٢Kאא 

املبني حمل إعرايب, إال يف حاالت حمدودة, سنعرض هلا يف حديثنا عن  ال يكون للفعل
 .املحاّل اإلعرابية لألفعال

ولذلك فإن معظم أسامء األفعال ـ ألهنا حتل حمل األفعال يف اجلمل ـ ال يكون هلا حمل 
 .من الرفع أو النصب أو غريمها

أسامء (يف دراسته  دي الفضيلباستثناء أسامء أفعال حمدودة, أشار إليها الدكتور عبد اهلا
, حيث رسد هناك مجيع أسامء األفعال, مبينًا املحل )دراسة ونقد.. األفعال واألصوات 

 .اإلعرايب ملا حتّمل منها حمال إعرابيا

 ونحن ـ هنا ـ سنستند بشكل كبري إىل هذه الدراسة يف بيان املحاّل اإلعرابية هلذه
 .األسامء

 :وسنعرض هلا مرتبة ألفبائيا, وهي كالتايل

 )آه. (أ

 ...التحرس والشكاية والتحزن والتأسف, صوت يدل عىل التوجع و): آه(«

 :إعراهبا[*] 

, وتقدير )وًحيا له: (وانتصاهبا عىل إجرائها جمرى املصادر, كقوهلم«: قال يف الفائق
 .)١(»أتأسف تأسًفا: , عىل تقدير)تأسًفا: (فعل ينصبها كأنه قال

وهو رصيح يف أهنا معمولة تقع موقع إعراب, وهو مما اختلفوا فيه يف هذه األلفاظ, 
... 

 .)٢(»اسم فعل, ال فعًال وال صوًتا) آه(واملسألة ـ هنا ـ تبتني عىل 
 .٥٢/ ١الفائق  )١(                                            

 .٥٦ـ  ٥٢أسامء األفعال واألصوات, الدكتور الفضيل  )٢(
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 )َأْوَىل . (ب

 ...دعاء عليه بام يكره, ): أوىل لك: (أوىل«

 :إعراهبا[*]  

يف القرآن الكريم ويف شعر اخلنساء وغريمها, أهنا ال ) َأْوَىل ( الذي أتبينه من استعامل
 .وهكذا) .. أوىل لفالن(أو ) أوىل له(أو ) أوىل لك]: (مثل[تستعمل إال مع الالم اجلاّرة 

 :وقد اختلفوا يف إعراهبا عىل وجهني, مها

 .خربه): لك(مبتدأ, و): أوىل(

 ).ىل لكالرش أو: (خًربا ملبتدأ حمذوف, تقديره): أوىل(

ويبدو أن االختالف يف إعراهبا قائم عىل أساس فهم معناها, فعىل القول بأن معناها 
) أفعل(يتم الوجه األول من اإلعرابني, وعىل القول بأهنا اسم تفضيل عىل وزن ) الويل(

 .)١(»يتم الوجه الثاين من اإلعرابني

 )َتْيد. (ج

: هو) تيد(ون عىل أن معنى يتفق النحويون واللغوي... مصدر متخلف, ): تيد(«
 ..., )٢()اْثُبْت ] (الفعل[إهنا اسم : قال] الذي[, ـ فعل أمر ـ, عدا ابن جنّي) َأْمِهْل (

 إعراهبا وبناؤها[*] 

مبنية لوقوعها موقع فعل األمر, وتضمنها معنى الم ) تيد(إىل أن  ذهب ابن يعيش
ا قائم عىل اعتبار أهنا اسم فعل, ويؤخذ عليه أن املصدر النائب عن فعله ورأيه هذ. األمر

 .واقع موقع فعل األمر يف أغلب حاالته ومتضمنًا معنى الم األمر, ومل يقل ببنائه

 .٧٣ـ  ٧١س . م )١(                                            
 .٣٧/ ٣اخلصائص  )٢(
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وعىل اعتبار ما انتهيت إليه من أهنا مصدر جامد لتخلفه, هي معربة مالزمة للنصب 
ا, شأهنا شأن املصادر األخرى املستعملة نائبة عن عىل املصدرية, إذ ال موجب للقول ببنائه

 .)١(»الفعل, وعدم تنوينها جاء بسبب مجودها وعدم ترصفها
 .فعىل القول ببنائها, فهي يف حمل نصب مفعول مطلق

ْينِ . (د  )ُدْهُدرَّ
 .كلمة تقال عند تكذيب الرجل صاحبه): دهدرين(«

, يقال ملن يأيت بالباطل, »قنيدهدرين سعد ال«: وقد وردت ضمن مثل عريب قديم, هو
 ..., )٢(أو عند رّد خرب كاذب, أو فعل خطأ أو محق جاهل

 إعراهبا[*] 
دهدرين منصوب بفعل حمذوف تقديره أعني : واختلفوا يف إعراب املثل, فقالوا

 .منصوب عىل النداء) سعد(وأبعد, و

, )أنت صاحب هذه اللفظة: (عىل االبتداء, بتقديردهدرين يف موضع رفع : وقالوا
 .)٤(»)٣()أنت سعد القني: (مرفوع عىل التقدير نفسه, أي) سعد(و

 )مكانك. (ه

, )اثبت: (معنيان خيتلفان باختالف الرأي يف تعدهيا ولزومها, ومها) مكانك(ُذِكَر لِـ «
 ...بناء عىل أهنا متعدية, ) انتظر(, وبناء عىل أهنا الزمة

 بناؤها وإعراهبا [*]

وذهبوا إىل أهنا مبنية عىل الفتح إذا كانت اسم فعل, وذلك بلحاظ حاهلا السابقة قبل 
 .النقل, عندما كانت ظرًفا

 .١٠٣ـ  ١٠٢أسامء األفعال واألصوات  )١(                                            
 .٦٣٦/ ١جممع األمثال للميداين : انظر )٢(
 .ن. م )٣(
 .١٢١ـ  ١٢٠أسامء األفعال واألصوات  )٤(
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وذهب من قال بإعراهبا إىل أن الفتحة فيها فتحة إعراب عىل املفعولية إما ظرًفا وإما 
 .)١(»مصدًرا

٣Kאאאאאא 

 :من خالل رسد أسامء األفعال اخلمسة التي مّرت نجدها تقع يف املواقع التالية

 ).آه, وتيد, ومكانك ـ يف أحد الرأيني يف إعراهبا: (مفعول مطلق, لكل من .١
 .يف أحد وجهي إعرابه) دهدرين(, و)أوىل(مبتدأ, ألحد إعراَيب  .٢
 ).أوىل(خرب, ألحد إعرايب  .٣
 .د وجهي إعرابهيف أح) دهدرين(مفعول به, لِـ  .٤
 .يف أحد إعرابيه) مكانك(مفعول فيه, لِـ  .٥

 

 .١٥٧ـ  ١٥٦س . م )١(                                            





 ٢٣٥  .........................  أخرى مبنية أسامء: الزًما بناءً  املبنية لألسامء املحيل اإلعراب

 :أخًريا[*] 

 

١Kא 

عادة ما يتطرق إىل األسامء املبنية عىل وزن فعاِل عند ذكر أسامء األفعال من هذا 
نقطة يلتفت الوزن, مع أهنا تستحق أن تفرد بباب خاص ضمن أبواب النحو الثابتة, وهي 

ملا كان يف املبنيات ما يوافق لفظه لفظ «: يف رشحه عىل الكافية, إذ يقول إليها الشيخ الريض
َ ما وافق اسم الفعل  َ يف ضمن املوصوالت, كام ُبنيِّ املوصول, مل جيعل له باب برأسه, بل ُبنيِّ

, املوافقة لباب )قطامِ (, وباب )فجارِ (فعال, كباب يف اللفظ من املبنيات يف أسامء األ
 .)١(», والقياس أن جتعل أبواًبا برأسها)نزالِ (

 وزن َفَعالِ [*] 

 .يكون مبنيا عىل الكرس) فعالِ (كل اسم عىل وزن 

 :وهو يكون عىل نوعني

 ).أدِركْ (و) اْنِزْل : (, بمعنى)َدَراكِ (, و)َنزالِ : (اسم فعل أمر, مثل − 
, )يا فساِق : (ثة, أو علًام جنسيا أو شخصيا عىل مؤنثة, مثلصفة ذم ملؤن − 

 .ـ علًام ألنثى) حذامِ (ـ علًام للمنية, و) َحَالِق (و

                                            )١٣١/ ٣ )١. 
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ـ بعد ذلك ـ عىل ] َفَعالِ : أي[وهي «: شارًحا ذلك يقول ريض الدين اإلسرتاباذي
يا (و) يا فساِق (, و)يا لكعاء: (, أي)يا لكاعِ : (ومالزمة للنداء ـ سامًعا ـ, نح: رضبني
 ..., )خباِث 

... ما صار بالغلبة َعَلًام جنسيا, : أحدمها: وإما غري مالزمة للنداء, وهي عىل رضبني
 ...للمنية, ) َجَباذِ (و) َحَالِق : (وهو األكثر, نحو

: , أي)قطاطِ (: والرضب الثاين من غري املالزمة للنداء ما بقيت عىل وصفيتها, نحو
 .)١(»قاّطة كافية

: وهذا الوزن عندما يكون صفة ال يكون إال لألنثى, وقد يكون علًام شخصيا, مثل
 .)٢()غالِب (, و)هبانِ (, و)قطامِ (, و)حذامِ (

 :ولذلك فإن األسامء املبنية عىل هذا الوزن تأيت عىل حاالت ثالث, هي

لب عليها ـ, ومنها ما ال أن تكون صفة, منها ما يالزم النداء ـ وهو الغا .١
 .وهذه ال تستعمل إال جمّردة عن موصوفها. يالزم النداء ـ وهو قليل

 .أن تكون علًام جنسيا, ويكون علًام لألنثى, وال يالزم حالة إعرابية معينة .٢
أن تكون علًام شخصيا, ويكون يف األصل علًام لألنثى, إال إن سمي به  .٣

 .مذكر

 ما هلا من حمّل إعرايب[*] 

أسامء األفعال, وصفات : نوعان) فعالِ (ذكرُت أن ما يبنى من األسامء عىل وزن 
 .املؤنثات, وما يغلب عليه علًام جنسًيا ملؤنثة, أو علًام شخصًيا هلا

 .١٩٦ـ  ١٩٥/ ٣ح الكافية رش )١(                                            
 .١٩٩ـ  ١٩٨/ ٣رشح الكافية : انظر )٢(
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وما له موقع إعرايب هو الثاين, وتقع فيام تقع فيها األعالم من مواقع, ذلك أن 
ا, واملالزمة للنداء منها, هي دائًام يف حمل الصفات منها ال تستعمل إال جمّردة عن موصوفه

 .نصب منادى

أما ما يستعمل كعلم جنيس أو شخيص, فله من مواقع الرفع والنصب واجلر ما 
 .لألعالم اجلنسية والشخصية األخرى متاًما

فتقع يف حمل رفع مبتدأ, وخرب له, وفاعل, ونائب فاعل, واسم كان, وخرب إن, وتابع 
 .للمرفوع

, ومستثنى, ومنادى, وتابًعا )إن(مفعول به, خرب كان, واسم : صبويف حمل ن
 .للمنصوب

 .بحرف اجلر, وباإلضافة, وتابع للمجرور: ويف حمل جرّ 
٢K 

اسم معرفة مترصف يستعمل يف موضع رفع, ونصب, «: بأنه) أمسِ ( ُيعّرف أبو حيان
اليوم الذي أنت فيه, أو ما هو يف حكمه يف إفادة  وجّر, موضوع لليوم الذي يليه

 .)١(»العرف

ما (, و)اعتكفت أمسِ (, و)مىض أمسِ : (أهل احلجاز يبنونه عىل الكرس, فيقولون«و
 ...ـ بالكرس يف األحوال الثالثة, ) رأيته مذ أمس

إعراب [بالضمة رفًعا, وبالفتحة مطلًقا : وافرتقت بنو متيم فرقتني, فمنهم من أعربه
 .)٢(»]املمنوع من الرصف

ْت لنا أموٌس : (أو ُمجَِع, نحو) إن األمَس يوم حسن: (نحو) أل(وإذا أدخلت « مرَّ
 .)٣(», ُأْعِرَب )طيبة

 .١٤٢٧/ ٣ارتشاف الرضب  )١(                                            
 .٢١ـ  ١٩قطر الندى  )٢(
 .١٤٢٩/ ٣ارتشاف الرضب  )٣(
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: يكون يف حمل رفع ونصب وجّر, فيقع مبتدأ, نحو) أمسِ (أن  وكام أشار أبو حيان
, )زرتك أمسِ : (, ومفعوالً فيه, نحو)مىض أمسِ : (حووفاعًال, ن). أمس كان يوًما مجيالً (

 ., وغريها من املواقع اإلعرابية)مطر أمِس كان غزيًرا: (ومضاًفا إليه, نحو

 

 



 :الفصل الثالث[*] 

  اإلعراب اِّـحلي لألسماء اِّـبنية بناًء عارًضا

 

 

 املنادى املفرد .١
 النافية للجنس) ال(اسم  .٢
 الظرف املقطوع عن اإلضافة .٣
 من األسامء إلضافتهما بني  .٤
 املجرور بحرف جّر زائد .٥

 

 

 

 

 





 ٢٤١  ............................  املفرد املنادى: عارًضا بناءً  املبنية لألسامء املحيل اإلعراب

 :أوالً [*] 

אא 

١Kאאא 

 .الدعاء: النداء ـ لغةـ«: قال أبو حيان

 .)١(»الدعاء بحروف خمصوصة: واصطالًحا

لندبة, فإنه رفع الصوت باملنادى ليقبل عليك, بخالف ا: النداء«: وقال ابن النّحاس
 .ال يصح منه اإلقبال

: وخيرج بقوله. أو ما قام مقامها, لفًظا أو تقديًرا) يا(املطلوب إقباله بِـ : واملنادى هو
 .)٢(»)أطلب إقبالك: (قولنا »يا أو ما قام مقامها«
٢Kא 

ومضاف, ومشابه للمضاف مفرد, : األسامء املناداة عىل ثالثة أرضب«: قال ابن جنّي
 .ألجل طوله

 .معرفة ونكرة: واملفرد عىل رضبني

 .٢١٧٩/ ٤ارتشاف الرضب  )١(                                            
 .٥٨٢/ ١رشح املقرب  )٢(
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أحدمها ما كان معرفة قبل النداء, ثم نودي, فبقي عىل : واملعرفة ـ أيًضا ـ عىل رضبني
 ).يا عمُرو(و) يا زيدُ : (تعريفه, نحو

: ما كان نكرة ثم نودي, فحدث فيه التعريف بحرف اإلشارة والقصد, نحو: والثاين
 .)١(», وكال الرضبني مبني عىل الضم كام ترى)رجل يا(

إما أن يكون مفرًدا أو مضاًفا, فإن كان ... واالسم املنادى «: ويقول ابن عصفور
 .مضاًفا, كان منصوًبا بإضامر فعل ال جيوز إظهاره

ما : وأعني به وإن كان مفرًدا, فإما أن يكون مطّوالً, أو غري مطول, فإن كان مطوالً ـ
 ).يا ضارًبا زيًدا: (كان عامًال يف غريه ـ مل جيز فيه أيًضا إال النصب, نحو قولك

وإن كان غري مطول, فإما أن يكون معرفة, أو نكرة, فإن كان معرفة, بني عىل الضم, 
 .ويكون يف موضع نصب بإضامر فعل أيًضا

قبل عليها, فإن كانت ُمْقَبًال عليها, وإن كان نكرة, فإما أن تكون ُمْقَبًال عليها, أو غري م
 .فهي أيًضا مبنية عىل الضم, كالَعَلم

 .)٢(»وإن كانت غري مقبل عليها, كانت منصوبة بإضامر فعل

يف هذين النصني يتبني أن املنادى منه ما هو منصوب تظهر عليه عالمة النصب, ومنه 
 .ما هو مبني عىل ما يرفع به, يف حمل نصب منادى

 ., والنكرة املقصودة)غري املضاف(املبني هو الَعَلم املفرد واملنادى 

ما : واملراد ـ هنا ـ باملفرد«: املقصود باملفرد يف هذا الباب بقوله ويوضح ابن مالك
لعدم ) يا معديكرب(, و)يا رجاُل : (ليس مضاًفا, وال شبيًها به, فيدخل يف املفرد نحو

 .اإلضافة وشبهها

 .٦١اللمع يف العربية  )١(                                            
 .٢٤٣ـ  ٢٤٢املقرب  )٢(
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يا (و) يا زيدان(, و)يا زيدُ : (يبنى عىل ما كان يرفع به قبل أن ينادى, فيقالو... 
 .)١(»)ذهب الزيدان والزيدون(, و)جاء زيدٌ : (, كام كان يقال يف الرفع)يا بنون(و) زيدون

وبناء املفرد يف املنادى عىل ما يرفع به مسألة يقول هبا البرصيون, وخيالفهم فيها 
ذهب «: يف مسائل اخلالف, يقول فيها بو الربكات األنباريوقد أدرجها أ الكوفيون,

من  وذهب الفراء. الكوفيون إىل أن االسم املنادى املعرف املفرد معرب مرفوع بغري تنوين
 .الكوفيني إىل أنه مبني عىل الضم وليس بفاعل وال مفعول

 .)٢(»نه مبني عىل الضم, وموضعه النصب; ألنه مفعولوذهب البرصيون إىل أ

أدرجها أيًضا يف مسائل اخلالف يف مصنفه التبيني عن  كام أن أبا البقاء العكربي
هو : وقال بعض الكوفيني. املنادى املفرد املعرفة مبني عىل الضم«: مذاهب النحويني, يقول
 .)٣(»معرب مرفوع بغري تنوين

: , يقول)٤(وقد ذهب مذهب الكوفيني من النحاة املحدثني الدكتور مصطفى جواد
والنكرة املقصودة مبنيا عىل عالمة رفعه ) املنادى املعرفة(إين ألعجب من جعل النحويني «

هم إىل إذا ما أجبنا »غلف القلوب«يف حمل نصب, ألهنم خمطئون فيام ذهبوا إليه, ونحن 
إن البناء حيذف التنوين فقط, وال يقلب : فإن احتجوا بأن هذا املنادى مبني, قلنا. مذهبهم

النافية للجنس, فإنه عند بنائه مل ) ال(أومل يروا إىل اسم . الفتحة ضمة كام يف املنادى املذكور
وًعا وإن احتجوا بأهنم يستكرهون أن يكون املنادى مرف. يمتنع ظهور عالمة النصب عليه

يف حمل ومنصوًبا يف آخر, فإن ذلك غري مقبول, لكوهنم مل يستكرهوا الكثري من التجاويز يف 
 ., الذي جيوز نصبه وإتباعه املستثنى منه عىل البدلية)إال(اإلعراب, ومنها املستثنى بِـ 

 .٥/ ٢رشح الكافية الشافية  )١(                                            
 .٣٢٣/ ١اإلنصاف  )٢(
 .٤٣٨التبيني  )٣(
أديب مدّرس, من أعضاء ): ه١٣٨٩ـ  ١٣٢٣(مصطفى جواد بن مصطفى بن إبراهيم البغدادي  )٤(

تعلم ببغداد وبالقاهرة, ثم بالسوربون يف . مولده ووفاته ببغداد. املجمعني العربيني يف دمشق وبغداد
املباحث اللغوية يف العراق; وسيدات : , ألف)كلية الرتبية(عالية توىل التدريس يف دار املعلمني ال. فرنسا

 .٢٣٠/ ٧األعالم : انظر. البالط العبايس; وقل وال تقل
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قوله [, ونرفع املنادى املعرفة, مثل )يا عيل(فالصواب أن نرفع املنادى العلم, مثل 
ُتَها النَّْفُس املُْطَمئِنَّةُ ﴿]: تعاىل , )يا جوابان: (, ونرفع املنادى النكرة املقصودة, مثل)١(﴾َيا َأيَّ

 .)٢(»ولنرتك التعامي عن الصواب, يا غيارى عىل لغة العرب
٣Kאא 

ه, ويقال إذا كان املنادى املستحق للبناء مبنيا قبل النداء, فإنه يبقى عىل حركة بنائ« − 
يا : (إنه مبني عىل ضمة مقدرة, منع من ظهورها حركة البناء األصلية, نحو: (فيه

 ) ...يا هؤالءِ ). (يا هذا). (يا خباِث ). (يا حذامِ (, )سيبويه
, وال فاصل بينهام, واالبن مضاف إىل )ابن(إذا كان املنادى مفرًدا علًام موصوًفا بِـ  − 

هُ : علم, جاز يف املنادى وجهان يا (و) يا خليُل بُن أمحد: (للبناء ونصبه, نحو َضمُّ
ُه فعىل القاعدة, ألنه مفرد معرفة. والفتح َأْوَىل ). خليَل بَن أمحد وأما . أما ضمُّ

مضاًفا إليه ) أمحد(مضاًفا, و) خليل(زائدة, فيكون ) ابن(نصبه فعىل اعتبار كلمة 
... 

وز معها إال البناء عىل الضم, أما الوصف بالبنت فال يغري بناء املفرد العلم, فال جي − 
 ).يا هنُد بنت خالد: (نحو

; النتفاء )يا خالُد ابن أخينا(, و)يا رجُل ابن خالدٍ : (ويتعّني ضم املنادى يف نحو − 
 .)٣(»يف الثاين) ابن(علمية املنادى يف األول, وعلمية املضاف لِـ 

ىل ما يذكره النحاة حول وصف املنادى املفرد ع وقد علق األستاذ يوسف الصيداوي
يا خالَد بَن : (يصح أن تقول يف النداء: قالت كتب الصناعة«: من حكم, يقول) ابن(بِـ 

كتب : أي[, ثم هي )ابن(ـ وتفتح صفته أيًضا, أي ) خالد(فتفتح املنادى ـ وهو ). سعيد
يا : (زائدة, والكالم هو) ابن(لكن كلمة : بعد أن تقرر ذلك, تكرُّ عليك, فتقول] الصناعة

ثم هي جتاهد كي . مضاف إليه) سعيد(إًذا مضاف, وكلمة ) خالد(فاملنادى ). خالَد سعيدٍ 

 .٢٧: الفجر )١(                                            
 .٣٥٢يف الرتاث اللغوي  )٢(
رشح الكافية الشافية البن مالك : وانظر. ١٥٠ـ  ١٤٩/ ٣جامع الدروس العربية, مصطفى الغالييني  )٣(

 .٧ـ  ٦/ ٢
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هو ولد سعيد, وليس ) خالد(ليس يف هذا ما يستغرب, و: تقنعك بمنطقها هذا, فتقول لك
 .باملنكور أن يضاف الولد إىل أبيه

بوهنا بعد املنادى ـ ثم تكون زائدة ـ حينام صفة ـ كام يعر) ابن(كيف تكون كلمة : قلت
 يريدون أن يكون املنادى مضاًفا ـ?

 .)١(»!ثم لقد عهدنا احلروف تزاد ال األسامء?

وأظن السبب هو أن النحاة ساروا يف تقسيمهم وتعاملهم مع اجلمل بني اإلخبارية 
ض أن يكون له منها ورصيفتها اإلنشائية طريًقا واحدة, مع أن كل نوع منهام من املفرت

 .التقسيم والتعامل املختلف

لقد تصور النحويون أن «: , فيقولوإىل هذه النقطة يشري الدكتور إبراهيم السامرائي
: , يراد به)يا عبد اهللا: (أسلوب النداء يدخل باب املنصوبات, وذلك أهنم فرسوا قوهلم

 ).أدعو عبد اهللا(

عوض ) يا(دوا أن يقولوا أن املنادى يف حقيقته رضب من املفعول, فكأن وكأهنم أرا
 ).أدعو(من الفعل 

أدعو : (مجلة فعلية, هي) يا عبد اهللا: (أهنم جعلوا قولنا: وهذا غريب, ومصدر غرابته
 .مجلة خربية, وليس هذا حاصالً ) يا عبد اهللا: (, وإذا كان هذا فينبغي أن يكون)عبد اهللا

 ).اإلنشاء(ب من الطلب, والطلب يدخل يف باب إن النداء رض

ويف قوهلم هذا إغفال حلقيقة, وذلك أنك حينام تنادي أحًدا تعقب ذكره بيشء تطلبه, 
, أو )يا عبد اهللا: (ومن أجل ذلك دخل النداء يف أسلوب الدعاء, أال ترى أنك ال تقول

َج عىل االلتامس وا) اللهم( لرجاء ونحو ذلك, مما يرتشح إال أعقبت لفظ اجلاللة بفعل ُخرِّ
 :من أسلوب الدعاء, فتقول

 ).اللهم ارمحني, واعُف عني(
 .١٠٠١ـ  ١٠٠٠/ ٢الكفاف  )١(                                            
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 :فإذا قلت بالتفسري مل نصل إىل ما نريد, وإذا قرأنا قوله تعاىل

ةٍ ﴿ −   .)١(﴾َيا َحيَْيى ُخِذ اْلكَِتاَب بُِقوَّ
 .)٢(﴾ْعِرْض َعْن َهَذاُيوُسُف أَ ﴿ − 

, وعىل )أعرض(و) خذ: (أدركنا أن النداء يشء يفتقر إىل احلدث بعده, وهو الفعالن
ـ أو الندبة التي ) يا اهللا للمسلمني: (هذا, ال سبيل إىل تفسري ما يسمى باالستغاثة, نحو

 ...كثًريا, ) وا(قليًال و) اي(يصار إليها باألداة 

ليس من شك أن أسلوب النداء يشء من لوازم العربية األصيلة, وهو ألصق ما يكون 
 .باألدب العاطفي تقرؤه يف الرثاء والنسيب ومواطن أخرى

وليس لنا أن نتأّول فيه عىل نحِو ما ذهب إليه النحاة, فنجّرده من فحواه ونسلبه 
 .)٣(»حماسنه

٤Kאאא 

سبق أن نقلنا رأي ابن عصفور يف مسألة مناداة األسامء, عندما بحثنا موضوع مناداة 
واألسامء كلها جيوز نداؤها إال املضمرات, واألسامء املعرفة «: الضمري, وننقله هنا لألمهية

 .ة للصدرباأللف والالم, واألسامء غري املترصفة, واألسامء الالزم

وقد ينادى املضمر املخاطب يف نادر كالٍم, أو رضورة شعٍر, وتكون صيغته صيغة 
 .»يا إياك, قد كفيُتك«: املنصوب, نحو ما حكي من قول بعضهم

 ]:من الرجز[وقد تكون صيغته صيغة املرفوع, نحو قوله 
ــــا ــــا أنت ــــن أبجــــر ي ــــا أبجــــر ب  ي

 
ــا  ــام جعت ــَت ع ــذي طلق ــت ال  )٤(»أن

 .١٢: مريم )١(                                            
 .٢٩: يوسف )٢(
 .٤٣ـ  ٤١من أساليب القرآن  )٣(
 .٢٤٣املقّرب  )٤(
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إىل أن هذه من املسائل اخلالفية بني النحويني, حيث يذهب مجهور وأرشنا هناك 
البرصيني إىل عدم جواز مناداة الضمري, ونقلنا حديث جالل الدين السيوطي حوهلا, حيث 

ال ينادى الضمري عند اجلمهور, وأما ضمري الغيبة والتكلم فألهنام يناقضان النداء, «: يقول
خاطب فألن اجلمع بينه وبني النداء ال حيسن; ألن وأما ضمري امل. إذ هو يقتيض اخلطاب
 .أحدمها يغني عن اآلخر

 :وجّوز قوم نداءه متسًكا بقوله
ــــا ــــا أنت ــــن أبجــــر ي ــــا أبجــــر ب  ي

 
ــا[  ــَت عــام جعت ــذي طلق  )١(»]أنــت ال

 

 

 

 .٤٦/ ٣مهع اهلوامع  )١(                                            





 ٢٤٩  .................  للجنس النافية) ال( اسم: عارًضا بناءً  املبنية لألسامء املحيل اإلعراب

 :ثانًيا[*] 

אFEא 

١KאFEא 

من النواسخ, ومن حروف املعاين «: نافية للجنس بأهناال) ال(عرف معجم اخلليل 
العاملة, وهي التي تدل عىل نفي اخلرب عن اجلنس الواقع بعدها عىل سبيل االستغراق, نحو 

 .)٢(»)١(﴾َقاُلوْا الَ ِعْلَم َلنَا﴿]: قوله تعاىل[

ف ويف املعجم املفصل يف الن حرف يدل عىل «: النافية للجنس بأهنا) ال(حو العريب تعرَّ
نفي احلكم عن جنس اسمها نصا, أي التنصيص عىل استغراق النفي ألفراد اجلنس كله, 

 .)٣(»التربئة) ال(وتسمى أيًضا 

فيعمل  حرف يدخل عىل اجلملة االسمية,«: فعرفها بأهنا أما األستاذ طاهر اخلطيب
 .)٤(», ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب, ويفيد نفي اخلرب عن مجيع أفراد جنس املبتدأ)إن(عمل 

 :النافية للجنس هي) ال(ويستفاد منها مجيًعا أن 

 .حرف نفي .١

 .١٠٩: املائدة )١(                                            
 .٣٣٥اخلليل  )٢(
)٨٥٢/ ٢ )٣. 
 .٣٧٢املعجم املفصل يف اإلعراب  )٤(



 اإلعراب املحيل للمفردات النحوية  .................................................  ٢٥٠

 .تنفي االسم عن اخلرب .٢
 ., فتنصب االسم وترفع اخلرب)إنَّ (تعمل عمل  .٣
 .جلنسعليها ـ استغراق ا) ال(اسمها نكرة تفيد ـ مع دخول  .٤

 .)١(»منصوهبا املحكوم عليه بأمر: اصطالًحا«: وقد عرف معجم اخلليل اسمها بقوله
النافية ) ال(االسم املنصوب بعد «: وعرفه املعجم املفصل يف النحو العريب بأنه

, )٢(﴾َال إَِلَه إِالَّ اهللاُ﴿: للجنس, وهو يف األصل مبتدأ حمكوم عليه بأمر, مثل قوله تعاىل
 .)٣(»مبني عىل الفتح) ال(اسم ): إله(
٢KאאFEא 

مفرد, وإىل : ثم أرشت إىل أن اسمها ينقسم إىل«: يف رشح التسهيل يقول ابن مالك
ك أن اآلخرين مضاف وإىل شبيه به, وخصصت املفرد بالرتكيب والبناء, فعلم بذل

 ).ال راغًبا يف الرش حممود(و) ال صاحب برٍّ مذموم: (منصوبان نصا رصًحيا, نحو
َال إَِلَه ﴿]: قوله تعاىل[عىل ما كان ينصب به, املبني عىل فتحة, نحو ] املفرد[ويبنى ... 
ُْم الَ َأْيَامَن ُهلمْ َفَقاتِلُ ﴿: , وقوله﴾إِالَّ اهللاُ َة اْلُكْفِر إِهنَّ , واملبني عىل ياء مفتوح ما )٤(﴾وْا َأئِمَّ

 ]:من الطويل[قبلها, كقول الشاعر 
ـــا ـــالعيش ُمتَِّع ـــْنيِ ب ـــال إِْلَف , ف ـــزَّ  َتَع

 
ـــوُ   ـــن ل ـــابعُ َوَلِك ـــون تت اِد املن  )٥(رَّ

 ]:من اخلفيف[واملبني عىل ياء مكسور ما قبلها, كقول الشاعر 
ـــا ـــَني, وال آب ـــاُس, ال َبن ـــ الن  ُحيَْرشُ

 
 )٦(ء إال وقــــد عنــــتهم شــــؤون 
 

                                            )٦٥ )١. 
 .٣٥: الصافات )٢(
)١٢٣/ ١ )٣. 
 .١٢: التوبة )٤(
. ٢٠٠/ ٢; ومهع اهلوامع ١٤٥/ ١; ورشح األشموين ١٠/ ٢أوضح املسالك : بغري نسبة يف البيت )٥(

عىل الياء; ألنه مثنى, واملثنى ) إلفني: (, وهو قوله)ال(حيث بني اسم ) فال إلفني: (والشاهد فيه قوله
 .عىل ما ينصب به لو كان معرًبا) ال(يبنى, إذا كان اسًام لِـ 

. ٢٠٠/ ٢; ومهع اهلوامع ١٥٠/ ١; ورشح األشموين ١١/ ٢أوضح املسالك : نسبة يف بال البيت )٦(
مجع مذكر ساًملا, وبني عىل الياء التي هي عالمة ) ال(, حيث جاء فيه اسم )ال بننيَ : (والشاهد فيه قوله

 .نصبه يف حال اإلعراب
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 ]:من البسيط[واملبني عىل كرسة, كقول سالمة بن جندل 
ـــه ـــٌد عواقب ـــذي َجمْ ـــباب ال  إن الش

 
, وال لـــّذاِت ل  ـــذُّ  )١(لشـــيبفيـــه َنَل

 .)٢(»يروى بكرس التاء وفتحها, والفتح أشهر

 :النافية للجنس ثالثة أنواع, هي كالتايل) ال(يف هذا النص نرى أن اسم 

 .أن يكون مضاًفا إىل نكرة, ويف هذه احلالة يكون منصوًبا .١
 .أن يكون شبيًها باملضاف, وفيها يكون منصوًبا أيًضا .٢
 .ن مبنيا يف حمل نصبأن يكون مفرًدا, ويف هذه احلالة يكو .٣

النافية للجنس عىل ما ُينَْصب به, فإن كان اسًام مفرًدا أو جمموًعا مجع ) ال(ويبنى اسم 
تكسري يبنى عىل الفتح, وإن كان مثنى أو مجع مذكر سامل يبنى عىل الياء, وإن كان مجع 

 .البناء عىل الكرس والبناء عىل الفتح: مؤنث سامل, ففيه وجهان

درستان البرصية والكوفية عىل هذه املسألة ـ أيًضا ـ, فكانت من مسائل ومل تتفق امل
يف االسم النكرة املنفية بِـ ] النحاة: أي[واختلفوا «: اخلالف بينهام, يقول أبو البقاء العكربي

 ربة?نفًيا عاما إذا مل تكن مضافة وال مشاهبة للمضاف, هل هي مبنية أو مع) ال(

هي : وأهل الكوفة والسريايف وقال الزجاج. فمذهب أكثر البرصيني أهنا مبنية
 .)٣(»معربة

; ورشح شذور الذهب ٩/ ٢ أوضح املسالك: لسالمة بن جندل كام أشري أعاله, وقد ورد يف البيت )١(                                            
: , وهو قوله)ال(حيث جاء اسم ) وال لذات: (والشاهد فيه قوله. ٢٠٠/ ٢; ومهع اهلوامع ١١١

مجع مؤنث ساًملا, ووردت الرواية ببنائه عىل الكرسة نيابًة عن الفتحة, كام كان ينصب هبا لو أنه ) لذات(
 .معرب, ويروى ببنائه عىل الفتح, والوجهان جائزان

 .٥٥ـ  ٥٤/ ٢ح التسهيل رش )٢(
والتبيني عن مذاهب النحويني للعكربي . ٣٦٦/ ١اإلنصاف لألنباري : وانظر. ٢٢٧/ ١اللباب  )٣(

٣٦٢. 
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وأخواهتا, ) مخسة عرش(مع اسمها كرتكيب ) ال(ويوّجه النحاة هذا البناء بأن تركيب 
تنصب النكرة بغري تنوين ما دامت تليها, وتبنى معها عىل ) ال(اعلم أن «: يقول ابن جنّي

 .)١(»)ال غالَم لك(, و)ال رجَل يف الدار: (, تقول)مخسة عرش(الفتح َكـ 
٣KA@אA@ 

وأخواهتا إال بتوفر رشوط معينة, رسدها أمحد ) إن(النافية للجنس عمل ) ال(ال تعمل 
ـ فتنصب ) إن(النافية للجنس عمل ) ال(وتعمل «: يف قواعده األساسية, يقول اهلاشمي

 :االسم وترفع اخلرب ـ بستة رشوط

 .أن تكون نافية للجنس نصا, ال احتامالً  .١
 .أن يكون املنفي اجلنس بأمجعه, بحيث ال يبقى فرد من أفراده .٢
 .أن يكون اسمها وخربها نكرتني .٣
 ).ويلزمه تأخري اخلرب عنه(مها متصًال هبا أن يكون اس .٤
 .عدم تقّدم خربها عليها .٥
 .)٢(»عدم دخول حرف جّر عليها .٦

النافية للجنس إنام تدل ) ال(اعلم أن «: معنى الرشط األول بقوله ويرشح الغالييني
ال رجلني يف : (مجًعا, نحو عىل نفي اجلنس نصا إذا كان اسمها واحًدا, فإن كان مثنى أو

, احتمل أن تكون لنفي اجلنس, واحتمل أن تكون لنفي وجود )ال رجال فيها(و) الدار
 .)٣(»اثنني فقط, أو مجاعة فقط

) ال(ودخول الباء عىل «: عنه بقوله وبخصوص الرشط األخري يتحّدث أبو حيان
واحرتز بقوله ). جئت بال يشء(, و)جئت بال زادٍ : (ذلك يمنع من الرتكيب غالًبا, مثال

ـ بالفتح ) جئُت بال يشءَ : (مما روي عن العرب من البناء يف قوهلم »غالًبا«] ابن مالك: أي[
 .)٤(»ـ

 .٢٥اللمع يف العربية  )١(                                            
 .١٧١ـ  ١٧٠القواعد األساسية  )٢(
 .٣٣١/ ٢جامع الدروس العربية  )٣(
 .٢٥٢/ ٥التذييل والتكميل  )٤(
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 النافية للجنس) ال(دخول مهزة االستفهام عىل [*] 

االستفهام والتمني, ولكل : مهاتفيد معنيني, ) ال(إذا دخلت مهزة االستفهام عىل 
جاز أن يكون ) ال(األلف إذا دخلت عىل «: , يقولمنهام أحكام يبيِّنها أبو بكر بن الرساج

الكالم استفهاًما, وجاز أن يكون متنيا, واألصل االستفهام, فإذا كان استفهاًما حمًضا فحاهلا 
أال غالَم (و) أال رجَل يف الدار?: (, وذلك قولككحاهلا قبل أن يلحقها ألف االستفهام

, )أال رجَل قائٌم يف الدار?: (قال ها هنا) ال رجَل قائٌم يف الدار: (, ومن قال)أفضل منك?
... 

فإذا دخل مع االستفهام معنى التمني, فإن النحويني خمتلفون يف رفع اخلرب, وجيرون 
 .ما سواه عىل ما كان عليه قبُل 

, وال )أال رجَل أفضَل منك: (وأكثر النحويني فيقولون واجلرمي وسيبويه فأما اخلليل
, )ال رجل أفضُل منك: (كنا نقول: , وحجتهم يف ذلك أهنم قالوا)أفضل(جييزون رفع 

 ...خربه ): أفضل(ويف موضع ابتداء, ) رجل(و) ال(فريفع, ألن 

 .)١(»وحده جييز فيه مجيع ما جاز يف النافية بغري االستفهام وكان املازين

 يف اجلملة) ال(تكرار [*] 

يف اجلملة الواحدة, فإهنا تعمل فيها بصورة خمتلفة, يرشح ذلك ) ال(إذا تكررت 
, جاز فيه مخسة )ال رجَل فيها وال امرأة: (فقلت) ال( فإن كررَت «: يف التبرصة الصيمري

 :أوجه

 .عىل الفتح) ال(, تبني كل واحٍد منهام مع )ال رجَل فيها وال امرأةَ : (أحدها

زائدة, وجتعله معطوًفا عىل ) ال(أن تبني األول وتنصب الثاين بتنوين, فتقّدر : والثاين
 ).ال رجَل فيها وال امرأةً : (اللفظ, كقولك

د : وانظر. ٣٩٧ـ  ٣٩٦/ ١األصول يف النحو  )١(                                             ورشح مجل الزجاجي . ٥٩٢ـ  ٥٩١/ ٤املقتضب للمربِّ
 .١٧٣ـ  ١٧٢/ ٢البن عصفور 
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زائدة, فتعطفه عىل موضع ) ال(أن تبني األول وترفع الثاين, عىل أن تكون : ثالثوال
 ).ال رجَل فيها وال امرأةٌ : (األول, كقولك

 ).ال رجٌل فيها وال امرأةٌ : (أن ترفعهام مجيًعا, كقولك: والرابع

ال رجٌل فيها وال : (أن ترفع األول وتنصب الثاين بغري تنوين, كقولك: واخلامس
 .)١(»)امرأةَ 

 )ال(حول اسم  رأي الدكتور إبراهيم مصطفى[*] 

ـ ) مخسة عرش(النافية للجنس, لرتكبه معها تركيب ) ال(البرصيون من يقول ببناء اسم 
 .كام يعربون ـ, وقد خالفهم يف ذلك الكوفيون, الذين يرون إعرابه منصوًبا بفتحة واحدة

يف كتابه إحياء النحو,  ي من املحَدثني الدكتور إبراهيم مصطفىويؤيدهم يف هذا الرأ
أما االسم املنصوب فهو الذي يعنينا وجه إعرابه اآلن, ويبدو أول األمر أنه «: يقول

ث عنه, وأنه صدر مجلة اسمية تامة واملتأمل يرى غري هذا, فإنه ليس بعده من خرب . ُمَتحدَّ
فيتم الكالم, ويقدر ). ال بأَس (, و)ال فوَت (, و)ال ضريَ : (يتحدث به, تقول وال يشء

 .حاصٌل; وهو لغٌو, ال يزيد تقديره يف املعنى شيًئا: موجود, أو: النحاة اخلرب حمذوًفا, أي

وما يذكر بعد هذا االسم من الظرف ليس خًربا له; ألنه حيذف ويتم الكالم دونه, 
, وكل ما زدته »ال ريب عندي يف يشء منه«و » هذا القولال ريب يف«و »ال ريب«: تقول

 .تم هبا املعنى »ال ريب«: فهو بيان وتكملة, واجلملة األوىل, وهي

, يقف بعض القارئني )٢(﴾َذلَِك اْلكَِتاُب الَ َرْيَب فِيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنيَ ﴿: واآلية الكريمة
, والكالم يف كال )ال ريب فيه(, وبعضهم يقف عند )فيه هدى(, ويبدأ )ال ريب(عند 

 .وليس كذلك اخلرب. األمرين تامّ 

 .٣٨٨ـ  ٣٨٧/ ١التبرصة والتذكرة  )١(                                            
 .٢: البقرة )٢(



 ٢٥٥  .................  للجنس النافية) ال( اسم: عارًضا بناءً  املبنية لألسامء املحيل اإلعراب

ِحمَ ﴿: وآية , ال جتد فيها ما يصح أن يكون )١(﴾الَ َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اهللاِ إِالَّ َمن رَّ
, وكل ما بعدها بيان يكمل به املعنى, )ال عاصم(خًربا عىل طول الكالم, وأصل اجلملة 

 .ولكنه ال هيدر بحذفه حتى يكون الكالم بال فائدة

 .ويتكلف النحاة جعل هذه الظروف أخباًرا, وليس بالوجه

هو ما بعد أداة االستثناء, ) ال(جيعل بعض النحاة خرب ) إله إال اهللا ال(ويف إعراب 
ٌد إِالَّ َرُسوٌل ﴿: وجيعلونه نظري ـ مثًال ـ, وبني اجلملتني فارق بعيد, وذلك أنك  )٢(﴾َوَما ُحمَمَّ

ملا ) وما حممد(عناها الكفر, ولو أنك وقفت عىل فتتم اجلملة, ولو أن م) ال إله(تقف عند 
ث عنه, وحقه من ) ال(وإًذا, فاالسم بعد . أفادت شيًئا ما يف هذا االستعامل ليس بمتحدَّ

 .احلركات الفتحة, وال يشء فيه من اإلشكال

والذي عوَّص األمر عىل النحاة ما قّرروه من أن كل مجلة جيب أن تشمل مبتدأ وخًربا, 
, )يا عيل(و) يا حممد: (ويروهنا يف النداء مثل. فاعًال; ومل يعرفوا اجلملة الناقصةأو فعًال و
. , وال وجه هلذا التقدير, وال هو مع املعنى)أدعوك حممًدا: (, أو)أدعو حممًدا: (فيقدرون
, يقدرون الفعل إلعراب االسم املذكور وال )شكًرا(و) صًربا(, و)حتيًة وسالًما: (وكذلك

ومنه عندنا ما .  هي مجلة ناقصة, واالسم استعمل عن الفعل فصار منصوًباوجه له; وإنام
 ).ال ضريَ (و) ال بأَس : (نحن فيه من مثل

فهذا توجيه اإلعراب, أما التنوين فإنه سيجيء يف بحثنا هذا باب خاص له, ولكنا 
 :نعجل لك منه ما خيتص هبذا املوضع

التنكري إىل الواحد من كثري, والفرد التنوين هو عالمة التنكري, والعرب يقصدون يف 
 .الشائع يف أفراد

فإذا قصد إىل اإلحاطة وإىل مجيع األفراد, فهو عندهم من مواضع التعريف, وهذا 
إذا كانت للجنس بمنزلة املعرف تعريف اجلنس ) ال(اجلنسية, فاالسم بعد ) أل(معنى

 .)٣(»فيحذف منه علم التنكري وهو التنوين
 .٤٣: هود )١(                                            

 .١٤٤: آل عمران )٢(
 .١٤٣ـ  ١٤٠إحياء النحو  )٣(
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٤KאאFEא 

ـ َوْفَق الرأي النحوي السائد ) ال(بعد استعراضنا هلذه العناوين الفرعية نجد أن اسم 
ـ اسم مبني عىل ما ينصب به, باستثناء مجع املؤنث السامل, حيث جيوز بناؤه عىل الفتح, كام 

 ).ال(جيوز عىل الكرس, يف حمل نصب اسم 

 .ي تتوفر فيه الرشوط التي ذكرناوما يبنى هو االسم املفرد الذ

  .يف بناء االسم مع دخول مهزة االستفهام عليها) ال(وال يتأثر عمل 

يف اجلملة جيوز إعامهلا يف اسمها يف بعض احلاالت, وجيوز إمهاهلا ) ال(ويف حال تكّرر 
 .يف حاالت أخرى, كام أنه قد يبنى االسم معها, وقد ال يبنى عىل التفصيل املتقّدم

٥FKאאאE 

نفي اجلنس عىل سبيل االستغراق اختصت باالسم ) ال(إذا قصد بِـ «: يقول ابن مالك
 ...وال يليق ذلك إال باألسامء النكرات, ... 

, وبالرفع اعتباًرا بعمل )ال(بالنصب, اعتباًرا بعمل ] االسم[وحكم عىل موضعه 
 .)١(»االبتداء

النافية للجنس ال يكون إال اسًام نكرة برشوط ستة ) ال(ومعنى هذا أن ما يقع اسًام لِـ 
 .ذكرناها فيام سبق, وبقية األسامء ال تقع يف هذا املوقع

 

 .٢٣٢ـ  ٢٣١/ ١رشح الكافية الشافية  )١(                                            
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 :ثالًثا[*] 

אאא 

١Kאא 

 . املفعول فيهكنا قد عّرفنا يف عناوين سابقة الظرف, وفرقنا بينه وبني

 ).القطع عن اإلضافة(وما يستحق الوقوف عنده هنا هو معنى 

القطع عن اإلضافة لفًظا ومعنًى, والقطع عن اإلضافة : والقطع عن اإلضافة نوعان
 .لفًظا دون املعنى, والثاين منهام هو املبني

ضافة اسم مالزٌم اإل«: يعرف معجم اخلليل املقطوع عن اإلضافة لفًظا ومعنًى بأنه
قرأت مخسَة كتٍب ليس : (أصًال, ولكنَّ املضاف إليه غري مالحظ لفظه وال معناه, نحو

 .)١(»ليس املقروء غًريا: (, أي)غًريا

ما «: بأنه »املضاف معنى«وعرف املقطوع عن اإلضافة لفًظا دون املعنى, وهو ما سّامه 
هو مالحظ يف إمتام معنى له مضاف إليه, ولكنه حمذوف لداٍع, مع قيام قرينة تدل عليه, و

 .)٢(»كل واحد يعمل: , أي)كلٌّ يعمل: (املضاف, كام يالحظ وهو موجود, نحو

 .٤٢٠ص  )١(                                            
 .٤٠٢ص  )٢(
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) قبل(هذين النوعني من قطع اإلضافة أثناء حديثه عن حاالت  وقد ذكر ابن هشام
عن اإلضافة لفًظا, أن يقطعا )]: بعد(و) قبل(من حاالت [ احلالة الثالثة«: , يقول)بعد(و

وال ينوى املضاف إليه, فيعربان أيًضا اإلعراب املذكور, ولكنهام ينونان; ألهنام حينئٍذ اسامن 
ان, كسائر األسامء النكرات, فتقول  ..., )من قبٍل ومن بعدٍ (, و)جئتك قبًال وبعًدا: (تامَّ

ان حينئٍذ عىل أن حيذف املضاف إليه, وينوى معناه دون لفظه, فيبني: احلالة الرابعة
 .)٢(»)١(﴾هللاِِ اْألَْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد ﴿: السبعة] القراء[الضم, كقراءة 

٢Kאאאא 

 .املقطوع لفًظا ال معنًىاملبني من الظروف املقطوعة عن اإلضافة هو النوع الثاين, وهو 

, )شامُل (, و)يمنيُ (, و)أمامُ (, و)حتُت (, و)فوُق (, و)بعدُ (و) قبُل : (وأفراده هي
 ., ونحوهنَّ )دونُ (, و)أوُل (, و)قّدامُ (, و)خلُف (و

يف [وقويل «: يف قطع اإلضافة عنهام) بعد(و) قبل(بعد أن ذكر بناء  يقول ابن هشام
فوق وحتت ووراء وأمام ويمني [أردت أسامء اجلهات الست ) وأخواهتام]: (الكتابأصل 
 .)٣(», وأول, ودون ونحوهنَّ ]وشامل

 .وتبنى هذه الظروف عىل الضم يف حمل نصب مفعول فيه, أو جمرور بحرف اجلرّ 

, وفيه )غايات: (وبقية اجلهات الست) حتُت (و) فوُق (و) بعدُ (و) قبُل (وتسمى «
 :وجهان

 .أهنا حدود وهنايات, ملا حتيط به, وغاية اليشء آخره, فسميت بمعناها: اأحدمه

أن متام الكالم حيصل باملضاف إليه بعدها, فإذا قطعا عنه صارت هي آخًرا : والثاين
 .)٤(»وغايًة عن غريها

 .٤: الروم )١(                                            
 .٢٦ـ  ٢٥رشح قطر الندى  )٢(
 .٢٦س . م )٣(
 .٨٣/ ٢اللباب للعكربي  )٤(
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) بعدُ (و) بُل ق: (فأما ما كان غاية, نحو«: ـ مستعمًال لفظ غاية عليها ـ ويقول سيبويه
 .)١(»فإهنم حيركونه بالضمة) حيُث (و

يف معناها, ) فوُق (فإهنا توافق ) عُل (وأما «: , يقول ابن هشام)عُل (ويضاف إليها لفظ 
 ...ويف بنائها عىل الضم إذا كانت معرفة, 

 :وختالفها يف أمرين

 ).من(أهنا ال تستعمل إال جمرورة بِـ  .١
 .)٢(»وأهنا ال تستعمل مضافة .٢

٣Kאא 

هذه األلفاظ هي ظروف, ولذلك فإن املوقع الطبيعي الذي حتل فيه هو أن  .١
 .تكون يف حمل نصب مفعول فيه

كام أنه ورد يف استعامهلا دخول حرف اجلر عليها, لذلك فإهنا تقع يف حمل جّر  .٢
 .﴾ِمن َبْعُد هللاِِ اْألَْمُر ِمن َقْبُل وَ ﴿: بحرف اجلر, وذلك كام يف اآلية الكريمة

خاّصة ال تقع إال جمرورة بحرف اجلّر, كام أشار إىل ذلك ابن هشام فيام ) عُل (ولفظ 
 .نقلناه عنه قبل قليل

 .وال تقع يف غري هذين املوقعني اإلعرابيني

 

 .٢٨٦/ ٣الكتاب  )١(                                            
 .١٦٧ـ  ١٦٤/ ٣أوضح املسالك  )٢(
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 :رابًعا[*] 

א 

١Kא 

تبنى بعض الظروف إلضافتها إىل اجلملة, وما يضاف إىل اجلملة هي ظروف الزمان, 
 .خاّصة من ظروف املكان) حيث(و

 .وقد سبق أن حتدثنا عن بناء حيث, وموقعها من اإلعراب

ومنها ) إذا(و) إذ(وما يضاف إىل اجلمل من ظروف الزمان, منها ما يالزم الظرفية, َكـ 
 .ونحوها) وقت(و) حني(و) ساعة(, و)يوم: (ا ال يلزمها, مثلم

إما واجبة : والظروف املضافة إىل اجلمل عىل رضبني, كام ذكرنا«: يقول الريض
 ...ففيها خالف ) إذا(; وأما )إذ(, يف األغلب, و)حيث: (اإلضافة إليها, وهي

ا, فعىل رضبني; ألهنا إما أن تضاف إىل مجلة ماضية الصدر, وإما جائزة اإلضافة إليه
 ]:من الطويل[نحو قوله 

ــُت املشــيب عــىل الصــبا  عــىل حــَني عاتب
 

ــيُب وازعُ   ــُح والش ـــامَّ تص ــُت أل  )١(وقل

; ولسان ٢٦٧/ ١; واألصول البن الرساج ٣٣٠/ ٢الكتاب : للنابغة الذبياين, وقد ورد يف البيت )١(                                            
وقد رود يف الكتاب . ٣١٥/ ٢; ورشح األشموين ١٣٣ /٣; وأوضح املسالك )وزع(العرب مادة 

, حيث دخل االسم الظريف )عىل حني عاتبت: (والشاهد فيه قوله...) وقلُت أملا أصُح : (واللسان
= 
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 ...فيجوز ـ باالتفاق ـ بناؤها وإعراهبا, 

تي صدرها وإما أالَّ تضاف إىل اجلملة املذكورة, وذلك بأن تضاف إىل الفعلية ال
اِدِقَني ِصْدُقُهمْ ﴿: مضارع, نحو قوله تعاىل , أو إىل االسمية, سواء )١(﴾َهَذا َيْوُم َينَفُع الصَّ

 ال فعند البرصيني... , )جئتك يوم أنت أمري: (كان صدرها معرًبا أو مبنيا يف اللفظ, نحو
جيوز يف مثله إال اإلعراب يف الظرف املضاف, لضعف علة البناء, وعند الكوفيني وبعض 

 .)٢(»البرصيني; جيوز بناؤه

وتضاف هذه الظروف إىل املبني أيًضا, ويف هذه احلالة جيوز بناؤها, وجيوز إعراهبا, 
] املبني مثل[وكذا جيوز اتفاًقا بناء الظروف املتقّدمة عىل «: يقول الريض يف موضع آخر

) يوم(, بفتح )٣(﴾َوِمْن ِخْزِي َيْومئذٍ ﴿: قرئ قوله تعاىل. وإعراهبا) حينئذٍ : (, نحو)إذ(
ه  .)٥(»)٤(وجرِّ

بناًء, ) يوَم ينفع(أن يكون النصب يف  وأجاز الفراء«: يف ذلك يقول ابن الشجري
األخرى, ومل جيز ] القراءات[رفع, فيكون املعنى يف قراءة نافع كاملعنى يف ) يوم(وموضع 

ذلك أحد من البرصيني, ألن املضارع معرب, وإنام جييزون البناء يف املضاف إذا كان فيه 
 : قولهيف) عاتبت(إىل ) حني(, وأضيف إىل مبني, كإضافة )بني(و) غري(و) مثل(إهبام, َكـ 

ــُت املشــيب عــىل الصــبا  عــىل حــَني عاتب
 

ــيُب وازعُ [  ــُح والش ـــامَّ تص ــُت أل  ]وقل
َوِمْن ِخْزِي ﴿, و)٦(﴾ِمْن َعَذاِب َيْوِمئِذٍ ﴿]: قوله تعاىل[يف نحو ) إذ(إىل ) يوم(وإلضافة 

َقطََّع َبْينَُكمْ ﴿: إىل الضمري يف قوله) بني(وإضافة ... , ﴾َيْوِمئِذٍ  واإلعراب يف هذه  ,)٧(﴾َلَقد تَّ
 .)٨(»األحرف ونظائرها حسن

كام أن . عىل مجلة فعلية فعُلها ماٍض, للداللة عىل أن من الظروف التي يصّح دخوهلا عىل اجلمل) حني(                                            
 ).عاتب(لدخوهلا عىل فعل مبني, وهو الفعل ) حني(ء النحاة يستشهدون به عىل ما بنا

 .١١٩: املائدة )١(
 .٢٦٥ـ  ٢٦٤/ ٣رشح الكافية  )٢(
 .٦٦: هود )٣(
. قراءة اجلر هي املثبتة يف النص املصحفي, وقراءة الفتح هي قراءة نافع والكسائي وأبو جعفر املدين )٤(

 .٢١٧/ ٢; والنرش يف القراءات العرش ١٢٥; والتيسري يف القراءات السبع ٣٣٦كتاب السبعة : انظر
 .٢٦٦/ ٣رشح الكافية  )٥(
 .١١: املعارج )٦(
 .٩٤: األنعام )٧(
 .٦٩ـ  ٦٨/ ١أمايل ابن الشجري  )٨(
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إنام «: ضافتها للجمل بقولهالقول ببناء هذه األلفاظ عند إ ثم يوجه ابن الشجري
 .)١(»]بني[إىل املضاف )] تقطع(يف الفعل املايض [رسى البناء من املضاف إليه 

 يف رشحه عىل الكافية ـ ويؤيده ما ذكره ابن الشجري وما نخلص إليه من نص الريض
 :لة أو إىل املفرد يكون هلا حالتانأن الظروف إذا أضيفت إىل اجلم

جيوز بناء الظرف ) إذ(إذا أضيفت إىل فعلية, فعلها ماٍض, أو إىل مبني مثل  − 
 .وإعرابه

وإذا أضيفت إىل فعلية فعلها مضارع, أو اسمية, فلدى البرصيني ال جيوز  − 
 .فيها إال اإلعراب, وعند الكوفيني جيوز الوجهان

إضافة الظروف إىل اجلمل, وهي أهنا مل يرَو أن ويضيف الريض نقطة مهمة يف مسألة 
رت بِـ  , كام حيكيه الكوفيون , فلو ثبت ذلك ـ عند الريض)أنْ (أو ) أنَّ (تضاف إىل مجلة ُصدِّ

 .)٢(ـ جلاز عنده البناء واإلعراب يف هذه الظروف
٢Kאא 

د بداللته شيًئا معينًا, وال بّد له من أن يعتمد عىل اسم الذ: االسم املبهم هو« ي ال حيدِّ
 .)٣(»دون, ومثل: آخر يف الرتكيب اللغوي, كاالسمني

رة بِـ : تضاف األسامء املبهمة ـ نحو ) أنَّ (أو ) ما(مثل, وغري, ودون ـ إىل اجلمل املصدَّ
, املضاف إىل ما )غري(وأما «: , وجيوز فيها حينئٍذ اإلعراب والبناء, يقول الريض)أن(أو 

, فيجوز باالتفاق منهم إعراهبا )ما(املضاف إىل ما صدره ) مثل(, و)أنْ (أو ) أنَّ (صدره 
ُكْم َتنطُِقونَ ﴿: وبناؤها, قال اهللا تعاىل ْثَل َما َأنَّ قٌّ مِّ ُه َحلَ مع كونه صفة لِـ ) مثل( , ففتح)٤(﴾إِنَّ

 .)٥(»)إنَّ (, أو خًربا بعد خرب لِـ )حق(

                                            )٦٩/ ١)١. 
 .١٢٩/ ١النحو امليرس للحلواين : وانظر. ٢٦٦/ ٢ )٢(
 .١٢٩/ ١النحو امليرس, الدكتور احللواين  )٣(
 .٢٣: الذاريات )٤(
 .٢٦٦/ ٣الكافية  رشح )٥(
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]: من املبنيات عىل الفتح[النوع السابع «: , فيقولويفصل احلديث حوهلا ابن هشام
 .املبهم املضاف ملبني, سواء كان زماًنا أو غريه

, )بني(, و)دون(, و)مثل(ما يتضح معناه إال بام يضاف إليه, َكـ :ومرادي باملبهم
, مما هو شديد اإلهبام, فهذا النوع إذا أضيف إىل مبني جاز أن يكتسب من بنائه,  ونحوهنَّ

, ﴾َوِمْن ِخْزِي َيْومئذٍ ﴿: كام يكتسب النكرة املضافة إىل معرفة من تعريفها, قال اهللا تعاىل
ه )إذ(عىل البناء, لكونه مبهًام مضاًفا إىل مبني, وهو ) اليوم(بفتح : يقرأ عىل وجهني , وبجرِّ
 .عىل اإلعراب

): دون( مقّدم; وجارٌّ وجمرور, خرب): منا: ()١(﴾َوِمنَّا ُدوَن َذلَِك ﴿: وقال اهللا تعاىل
مبتدأ مؤخر, وبني عىل الفتح إلهبامه وإضافته إىل مبني, وهو اسم اإلشارة, ولو جاءت 

 ]:من الطويل[لكان ذلك جائًزا, كام قال اآلخر ) دون(القراءة برفع 
ـــــــي ـــــــُت حقيقت ـــــــا أين محي  أمل َتَرَي

 
ــا  ــوُت دوُهن ــوِت وامل ــارشُت حــدَّ امل  )٢(وب

 .بالرفع) دوُهنا: (الرواية

َقطََّع َبْيَنُكمْ ﴿: وقال اهللا تعاىل عىل اإلعراب; ) بني(برفع : , يقرأ عىل وجهني﴾َلَقد تَّ
 .)٣(ألنه فاعل, وبفتحه عىل البناء

ُكْم َتنطُِقونَ ﴿: وقال اهللا تعاىل ْثَل َما َأنَّ قٌّ مِّ ُه َحلَ عىل ) مثل(برفع : , يقرأ عىل وجهني﴾إِنَّ
 .)٥(»)٤(, وهو مرفوع, وبالفتح عىل البناء)حق(اإلعراب; ألنه صفة لِـ 

 .١١: اجلن )١(                                            
وقد أشار إىل ذلك حمّقق الكتاب حممد حميي . مل أقف عىل ذكر هلذا الشاهد يف املصادر اللغوية والنحوية )٢(

ـ وهي كلمة مبهمة املعنى ـ ) دون(, حيث أضيفت كلمة )دوهنا: (والشاهد فيه قوله. الدين عبد احلميد
 تبَن, بل أعربت, حيث جيوز يف االسم املبهم املضاف إىل املبني , ومع ذلك مل)ها(إىل الضمري املبني 

 .اإلعراب والبناء عىل الفتح
نافع, وحفص عن عاصم, والكسائي, وأبو جعفر املدين, بينام قرأ الباقون : لِـ) بينكم(القراءة بفتح نون  )٣(

/ ٢يف القراءات العرش  ; والنرش١٠٥; والتيسري يف القراءات السبع ٢٦٣كتاب السبعة : انظر. بضمها
١٩٥. 

, وقرأ عاصم يف رواية )مثل(قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم بفتح الم  )٤(
; والتيسري يف القراءات السبع ٦٠٩كتاب السبعة : انظر. أيب بكر, ومحزة, والكسائي وخلف برفعها

 .٢٨٢/ ٢; والنرش يف القراءات العرش ٢٠٣
 .٨٢ـ  ٨١الذهب  رشح شذور )٥(
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من املسائل اخلالفية بني البرصيني والكوفيني, ) إضافة املبهم إىل املبني(وهذه املسألة 
: يف إنصافه, يقول العكربي يف تبيينه, وابن األنباري ن أيب البقاء العكربيوقد أدرجها كل م

إىل متمكن مل جيز بناؤها, وإن أضيفت إىل غري متمكن جاز بناؤها ) غري(إذا أضيفت «
 .وإعراهبا

 .)١(»جيوز بناؤها مطلًقا: وقال الكوفيون
٣Kאאאאא 

 .تبنى هذه األسامء عىل الفتح, وتكون يف مواقع إعرابية عديدة

 :تقع هذه األسامء يف حمل: فمن املرفوعات

اِدِقَني ِصْدُقُهمْ ﴿: رفع خرب املبتدأ, كام يف اآلية الكريمة −   .﴾َهَذا َيْوُم َينَفُع الصَّ
ُكْم َتنطُِقونَ ﴿: , كام يف اآلية)إن(أو خرب  −  ْثَل َما َأنَّ قٌّ مِّ ُه َحلَ ـ يف أحد إعرايب  ﴾إِنَّ

 .يف اآلية) مثل(
, حيث )مثل(حد توجيهي إعراب أو صفة ملرفوع, كام يف اآلية السابقة يف أ − 

ه كخرب ثاٍن لِـ   ).إن(ُوجِّ
وأما يف مواقع اجلر, فقد وردت شواهد عىل وقوعها يف حمل جّر بحرف اجلر,  − 

وكذلك يف ...). عىل حَني عاتبُت املشيب : (كام هو احلال مع البيت الشعري
 .﴾ِمْن َعَذاِب َيْوِمئِذٍ ﴿: حمل جر باإلضافة, كام يف اآلية

ومل ترد شواهد عىل وقوعها يف حمل نصب, فالظروف منها حني تقع مفعوالً فيه, يوّجه 
 .يف إعراهبا عىل أهنا اسم معَرب, وليست اسًام مبنيا

 

 

 .٢٨٧/ ١اإلنصاف : وانظر. ٤١٦التبيني عن مذاهب النحويني  )١(                                            
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 :أخًريا[*] 

אא 

١Kאא 

وجود كلمة ال حمّل هلا من اإلعراب, بحيث إذا حذفت من «: الزيادة نحويا هي
 .الكالم مل خيتل املعنى

وال يفهم من الزيادة أن الكلمة الزائدة ال معنى هلا, إنام يؤتى هبا لتقوية املعنى, أو 
زائدة, وهي ضمري الفصل, وال يتأثر ) هو(, فكلمة )اهللا هو القادر: (تأكيده, أو تثبيته, مثل

 .)١(»)اهللا القادر: (, فنقولاملعنى بحذفها

وتأدًبا مع القرآن الكريم ال يعربِّ النحاة بالزيادة الواقعة يف التعبريات القرآنية بأهنا 
دة, ) زيادة( يف الكالم; لئال يفهم منها العبثية يف التعبري, لذلك يقولون عنها بأهنا ألفاظ مؤكِّ

 .املعنىإذ الغرض من وقوع الزيادة يف القرآن هو التأكيد يف 
٢Kאאא 

: الزيادة قد تكون زيادة اسم; لتقوية املعنى وتأكيده وتثبيته, مثل قوله تعاىل« .١
زائدة, وال خيتل املعنى بحذفها, وُأِيتَ هبا ): هو(, )٢(﴾ُقْل ُهَو اهللاُ َأَحٌد ﴿

 .لتقوية املعنى وتثبيته
 .٥٤٢/ ١املعجم املفصل يف النحو العريب  )١(                                            

 .١: اإلخالص )٢(
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 .زائدة): كان(, )ما كان أمجل منظر الرياض: (وقد تكون بزيادة فعل, مثل .٢
حرف زائد ال حمّل له من ): ما(, )إنام اهللا واحد: (وزيادة حرف, مثل .٣

 .اإلعراب
, فهذه مجلة اعرتاضية زائدة )كان أيب ـ رمحه اهللا ـ كريًام : (وزيادة مجلة, مثل .٤

 .)١(»ال حمل هلا من اإلعراب
٣Kאאא 

دة يف االستعامل العريب الزيادة يف احلروف, ولعل من أكثرها : أحد أنواع الزيادة املؤكِّ
الباء, والالم, والكاف, : حضوًرا حروف اجلّر الزائدة, وهي ـ كام يعددها معجم اخلليل ـ

 .)٢()ِمنْ (و
 .وهذه احلروف هلا أحكام عاّمة, وأحكام خاصة لكل حرف منها

 :ا العاّمة التايلنذكر من أحكامه

 .ال يتأثر املعنى األصيل بحذفها من اجلملة .١
 .أهنا ال تتعلق بعامل .٢
االسم بعدها له إعراب لفظي, وهو اجلر, وإعراب حمّيل, حسب موقعه من  .٣

 .اجلملة
 .)٣(تابع جمرورها جيوز فيه اإلتباع عىل اللفظ أو عىل املحل .٤

٤Kאאאאא 

 )الباء. (أ

, وتأيت ملعاٍن )٤(ال تأيت الباء إالَّ حرف جّر, كام ينص عىل ذلك ابن أم قاسم املرادي
 .كثرية داخل اجلملة, عّددها النحويون, وبخاصة يف مصنفاهتم اخلاصة بحروف املعاين

 .٥٤٢/ ١املعجم املفصل يف النحو العريب  )١(                                            
 .٢٠٥اخلليل : انظر )٢(
 .املصدر السابق نفسه: انظر )٣(
 .٣٦اجلنى الداين  )٤(
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 .ومن املعاين التي تأيت عليها الباء إتياهنا مؤّكدة, أو زائدة

مخسة مواضع,   تأيت زائدة إال يف حاالت حمّددة, ذكر منها أبو احلسن الرّماينوالباء ال
 :هي

 .)١(﴾َوَكَفى بِاهللاِ َشِهيًدا﴿: دخوهلا عىل الفاعل, نحو قوله تعاىل .١
 ).بحسبك زيد: (دخوهلا عىل املبتدأ, نحو .٢
 .)٢(﴾َجَزاء َسيَِّئٍة بِِمْثلَِها﴿: دخوهلا عىل خرب املبتدأ, نحو قوله تعاىل .٣
َوالَ ُتْلُقوْا بَِأْيِديُكْم إَِىل ﴿: دخوهلا عىل املفعول به, نحو قوله تعاىل .٤

 .)٣(﴾التَّْهُلَكةِ 
 .)٤()ما زيد بقائم: (دخوهلا عىل املنفي, نحو .٥

ل يف أحواهلا كثًريا كام فعل ابن أم قاسم يف اجلنى الداين, حيث ذكر هلا هناك  ومل يفصِّ
 :وأما الباء الزائدة فتكون يف ستة مواضع«: ستة مواضع, فقال

يف : أي[الزمة, وجائزة يف االختيار : الفاعل, وزيادهتا معه ثالثة أرضب: ولاأل
 ].يف الشعر: أي[, وواردة يف االضطرار ]النثر

 ...ومجهور البرصيني,  يف التعجب, عىل مذهب سيبويه) َأْفِعْل (فالالزمة يف فاعل 

َوَكَفى بِاهللاِ ﴿]: قوله تعاىل[, نحو بمعنى حسب) كفى(واجلائزة يف االختيار يف فاعل 
 ..., ﴾َشِهيًدا

 ]:من الوافر[والواردة يف االضطرار يف أبيات حمفوظة, منها قول الشاعر 
 أمل يأتيــــك ـ واألنبــــاء تنمــــي ـ

 
ـــاد  ـــي زي ـــون بن ـــت لب ـــام الق  )٥(ب

 .٧٩: ءالنسا )١(                                            
 .٢٧: يونس )٢(
 .١٩٥: البقرة )٣(
 .١٤ـ  ٤معاين احلروف  )٤(
; ورشح شواهد )أتى(; ولسان العرب, ماّدة ٣١٦/ ٣, ورد يف الكتاب )قيس بن زهري(هذا البيت لِـ  )٥(

, حيث زيدت )بام القت: (والشاهد فيه قوله. الشاة واإلبل ذات اللبن: واللبون. ٨٠٨ـ  ٣٢٨املغني 
 .ضع ال تزاد فيه, وذلك للرضورة الشعريةالباء يف مو
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َوالَ ُتْلُقوْا بَِأْيِديُكْم إَِىل ﴿: معه غري مقيسة, مع كثرهتا, نحو املفعول, وزيادهتا: الثاين... 
ي إَِلْيِك بِِجْذِع النَّْخَلةِ ﴿]: قوله تعاىل[, و﴾التَّْهُلَكةِ  َفْلَيْمُدْد ﴿]: قوله تعاىل[, و)١(﴾َوُهزِّ
 ..., )٣(﴾َوَمن ُيِرْد فِيِه بِإَِحلادٍ ﴿]: قوله تعاىل[, و)٢(﴾بَِسَبٍب 

 ..., )زيد بحسبك: (املبتدأ, نحو: الثالث

 .مقيسة وغري مقيسة: اخلرب, وزيادهتا يف اخلرب رضبان: الرابع

, )٤(﴾َأَلْيَس اهللاُ بَِكاٍف َعْبَدهُ ﴿]: قوله تعاىل[أختها, نحو ) ما(و) ليس(فاملقيسة يف خرب 
مٍ ﴿]: قوله تعاىل[و  ..., )٥(﴾لِّْلَعبِيدِ  َوَما َربَُّك بَِظالَّ

 ]:من الطويل[يف قوله ) هل(وغري املقيسة يف مواضع كثرية, كزيادهتا بعد 
ــــَرَدْت [ ــــا ـ وأق ــــوَىل عليه ــــول ـ إذا اْقَل                       ]يق

ـــــ                     ـــــيٍش لذي ـــــو ع ـــــل أخ ـــــدائمٍ أال ه  )٦(ٍذ ب
  

: , واألصل)بعينه(و) جاء زيد بنفسه: (النفس والعني يف باب التوكيد, يقال: اخلامس
 ).جاء زيد نفسه وعينه(

, واستدل بقول الشاعر احلال املنفية; ألهنا شبيهة باخلرب, ذكر هذا ابن مالك: السادس
 ]:من الوافر[

ــــاٌب ــــة رك ــــت بخائب ــــام رجع  ف
 

ــيم  ــاحك ــيب منتهاه ــن املس  )٨(»)٧(ب
 .٢٥: مريم )١(                                            

 .١٥: احلج )٢(
 .٢٥: احلج )٣(
 .٣٦: الزمر )٤(
 .٤٦: فصلت )٥(
; وأوضح ١٦٤/ ١معاين القرآن للفراء : ; وبال نسبة يف٢٧٤/ ١رشح الترصيح : للفرزدق يف البيت )٦(

; ورشح ١٢١٧/ ٣يب حيان ; وارتشاف الرضب أل)قرد(; ولسان العرب, مادة ٢٩٩/ ١املسالك 
, )هل(, حيث دخلت الباء الزائدة يف خرب املبتدأ بعد )بدائم: (والشاهد فيه قوله. ١٢٤/ ١األشموين 

 .وهي من املواضع غري املقيسة التي تدخل فيها الباء زائدةً 
شاهد وال. ١٢٨/ ٢; واهلمع ١٤٩/ ١; ومغني اللبيب )مني(لسان العرب, مادة : بال نسبة يف البيت )٧(

 ., حيث دخل حرف اجلر الباء زائًدا عىل احلال املنفية)بخائبة: (فيه قوله
 .٥٥ـ  ٤٨اجلنى الداين  )٨(
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إىل القول هبذه املواضع ذاهتا, مع تفصيل خيتلف قليًال عّام ذهب إليه  وذهب ابن هشام
 .)١(املرادي

رب ال تدخل عليه الباء فقد اختلف يف املواضع التي ذكرها لزيادة الباء, فاخل أما املالقي
 ).كفى(, واملفعول تدخله الباء يف حال كان مفعول )ما(إال إذا كان منفيا بِـ 

 .)٢(ومل يذكر زيادهتا يف احلال

) عرفُت (و) علمُت (تزاد قياًسا يف مفعول «فقد زاد عىل ذلك أهنا  أما الريض
, )علمت به(و) سمعُت بزيد: (, وقوهلم)أحسسُت (و) نُت تيق(و) سمعُت (و) جهلُت (و
 .)٣(», عىل حذف املضاف)بحال زيد: (أي

 )الكاف. (ب

, الذي ذكر أن مل يذكر النحاة لزيادة الكاف أحواالً ورشوًطا حمّددة, باستثناء املالقي
 :هلا ثالثة مواضع«

َلْيَس َكِمْثلِِه ﴿: و قوله تعاىلأن يكون دخوهلا كخروجها, نح: املوضع األول
ءٌ   ]:من الرجز[, وقول الشاعر )٤(﴾َيشْ

ــــْل[ ــــْم َأبابي ــــْريٌ ِهبِ ــــْت َط  ]َوَلِعَب
 

ــأُكوْل   ــٍف َم ــَل َكَعْص وا مث ُ ــريِّ  )٥(َفُص

يف األصل اسم إشارة, ) ذا(, َفـ )له عيلَّ كذا وكذا درًمها: (قوهلم: املوضع الثاين
 ...والكاف زائدة, ال أهنام ركبتا تركيًبا واحًدا, 

 .١٥١ـ  ١٤٤/ ١املغني : انظر )١(                                            
 .٢٢٨ـ  ٢٢٥رصف املباين : انظر )٢(
 .٢٨٨ـ  ٢٨٧/ ٤رشح الكافية  )٣(
 .١١: الشورى )٤(
; ٣٠٥; ورس صناعة اإلعراب ٥٦٤و ٤١٤/ ٢قتضب ; وامل٢٠٣/ ١الكتاب : حلميد األرقط يف البيت )٥(

حيث ) مثل كعصٍف : (والشاهد فيه قوله. ١٩٦/ ١; ومغني اللبيب )عصف(ولسان العرب, مادة 
 .جاءت الكاف حرف جر زائد
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ْن من رجٍل عندك: (قوهلم: املوضع الثالث وهي مركبة من كاف التشبيه ... , )كأيِّ
 .)١(»املذكورة) كم(االستفهامية, إال أهنام جعال لفًظا واحًدا بمنزلة ) أّي (املذكورة, و

 )٤(, وابن هشام)٣(, وابن أم قاسم املرادي)٢(ن الرّماينبينام اكتفى كل من أيب احلس
بذكر حاالت الكاف كحرف من حروف تطرأ عليه معاٍن حمّددة, وذكروا بأن من هذه 

: أعاله, وهي قوله تعاىل ي أوردها املالقياملعاين أهنا تأيت زائدة, ممثلني باآلية الكريمة الت
ءٌ ﴿  .﴾َلْيَس َكِمْثلِِه َيشْ

من حالتني أخرَيْني للكاف ـ زائدًة ـ أهنا متثل حاالت تركيبية  وال أجد ما ذكره املالقي
ـ يف ) أيٍّ (ـ يف األوىل ـ, ومع ) ذا(جلمل, حتى مع فرض تركُّب الكاف مع استعاملية يف ا

الثانية, ولكنهام حالتان ُتُغوفَِل عن تركيبهام, وأصبحتا كلمتني تستعمالن استعامل 
 .املفردات, وقد أرشنا إىل ذلك يف حديثنا عن ألفاظ الكناية املبنية

فها بأهنا احلا لة التي يمكن فيها حذف الكاف وما ذكره كحالة أوىل للكاف عرَّ
وإبقاؤها دون تغيري عىل املعنى, وهو أمر شامل جلميع احلروف الزائدة, بل هو معنى 
زيادهتا يف النحو, فال معنى جلعله حالة مستقلة للكاف, فهو من أحكام احلروف الزائدة 

  .العاّمة التي أرشنا إليها يف بدء احلديث عن حروف اجلر الزائدة

 )الالم. (ج

الالم تزاد يف حاالت تكون يف بعضها عاملة, ويف بعضها اآلخر ال تكون عاملة, 
 .ولكنها إن عملت ال تعمل إال اجلرّ 

وتزاد ـ عاملًة اجلّر ـ يف مواضع ثالثة, سّمى النحاُة الالَم يف كل موضع منها باسم 
بني املضاف , وتزاد )الالم املعِرتَضة: (خاّص, فهي تزاد بني الفعل ومفعوله, وهي هنا

الم (, وتزاد لتقوية العاِمل, وهي ما يسميه النحاة بِـ )الالم املقحمة(واملضاف إليه, وهي 
 ).التقوية

 .٢٨١ـ  ٢٧٧رصف املباين  )١(                                            
 .٢٥معاين احلروف  )٢(
 .٧٩اجلنى الداين  )٣(
 .٢٣٨ـ  ٢٣٧/ ١مغني اللبيب  )٤(
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التوكيد, وهي الالم ]: من معاين الالم[احلادي والعرشون «: يف ذلك يقول ابن هشام
 :الزائدة, وهي أنواع

 ]:من الطويل[لفعل املتعدي ومفعوله, كقوله منها الالم املعرتضة بني ا
ــِه             ــا بِ ــم صــليب َرَج ــك ذا عظ ــن ي                     وم

ـــارسه                     ـــدهر ك ـــدهر, فال ـــوَد ال  )١(ليكرســـ ُع
 

 ]:من الكامل[وقوله 
ــــِرٍب  ــــراِق َوَيْث ــــْنيَ الع ــــا َب ــــَت َم                     َوَمَلْك

 )٢(ملــــــك أجــــــار ملســــــلٍم ومعاِهــــــدِ                     
 

... 

قوله من [املعرتضة بني املتضايفني, وذلك يف : ومنها الالم املسّامة باملقحمة, وهي
 ]:جمزوء الكامل

 التـــــي[يـــــا بـــــؤس للحـــــرب
 

ـــرتاحوا  ـــط فاس  )٣(]وضـــعْت أراه

 ..., )يا بؤس احلرب: (واألصل

/ ٢; ورشح شواهد املغني للسيوطي ٤٨/ ٣صيب بن األسود يف البيان والتبيني للجاحظ لن البيت )١(                                            
, حيث جاءت الالم زائدة للتوكيد معرتضة بني الفعل املتعّدي )ليكرس: (والشاهد فيه قوله. ٥٧٩

 .ومفعوله) رجا(
ي للسيوطي ; ورشح شواهد املغن٦٤٣/ ١; ورشح الترصيح ٣٢٠/ ٢األغاين : البن ميادة يف البيت )٢(

; ٢٩١/ ٢; ورشح األشموين ١٠٧; واجلنى الداين ٢٩/ ٣أوضح املسالك : , وبال نسبة يف٥٨٠/ ٢
, حيث جاءت الالم زائدة بني )أجار ملسلم: (والشاهد فيه قوله. ٣٤٧/ ٥و ٢٠٥/ ٤ومهع اهلوامع 

 .الفعل املتعّدي ومفعوله
/ ٢الكتاب : , وبال نسبة يف٦٥٧و ٥٨٢ /٢لسعد بن مالك يف رشح شواهد املغني للسيوطي  البيت )٣(

; وكتاب الالمات للزجاجي ٣١٨; ورصف املباين ١٠٢/ ٣; واخلصائص ١٠٧; واجلنى الداين ٢٠٧
). رهط(; ولسان العرب, مادة ٣٢٥/ ٣و ٢٠/ ٣و ١٠٢/ ٢و ٣٤٧/ ١; ورشح املفصل ١١٠

 .إليه حيث أقحم الالم الزائدة بني املضاف واملضاف) للحرب: (والشاهد فيه قوله
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قوله [إما بتأخره, نحو : ة عامٍل َضُعَف ومنها املسّامة الم التقوية, وهي املزيدة لتقوي
ِْم َيْرَهُبونَ ﴿]: تعاىل ِذيَن ُهْم لَِرهبِّ ٌة لِّلَّ إِن ُكنُتْم ﴿]: قوله تعاىل[,  ونحو )١(﴾ُهًدى َوَرْمحَ

ونَ  ْؤَيا َتْعُربُ ًقا ملَِّا﴿]: قوله تعاىل[, أو يكون فرًعا يف العمل, نحو )٢(﴾لِلرُّ , )٣(﴾َوُمَصدِّ
اٌل ملَِّا ُيِريُد ﴿ َوىَنزَّ ﴿, )٤(﴾َفعَّ  .)٦(»)رضيب لزيد حسن: (ونحو ,)٥(﴾اَعًة لِّلشَّ

, فلام تقّدم )تعربون الرؤيا: (, ويف الثانية)يرهبون رهبم: (فاألصل يف اآلية األوىل
. لاملفعول عىل فعله, ضعف الفعل عن العمل فيه, لذلك تدخل الالم لتقوية الفعل يف العم

ًقا(ويف اآليات الثالث دخلت الالم لتقوية عمل اسم الفاعل  وصيغتي املبالغة ) مصدِّ
, فهي عوامل غري أصيلة يف العمل كاألفعال, لذلك تدخل الالم عىل )نزاعة(و) فعال(

 .معموالهتا لتقوية عملها

 )ِمنْ . (د

لنفي : أي[قسم لنفي اجلنس, وقسم الستغراق نفيه «: زائدة عىل قسمني) ِمنْ (تأيت 
النفي واالستفهام والنهي, وكل واحد : , ولكل واحد منهام ثالثة مواضع]استغراق اجلنس

 .منهام يف الفاعل واملفعول واملبتدأ, إال النهي فهو فيهام دون املبتدأ

: , فهذا لنفي اجلنس, املعنى)ما قام من رجلٍ : (النفي يف الفاعل, نحو: املوضع األول
ما لك : (ما رأيت رجًال, ويف املبتدأ: , املعنى)ما رأيت من رجل: (عولما قام رجل, ويف املف

هُ ﴿: ما لك حوٌل وال قوٌة, قال اهللا تعاىل: , املعنى)من حوٍل وال قوةٍ  ْن إَِلٍه َغْريُ  .)٧(﴾َما َلُكم مِّ

, )ما جاء من أحدٍ : (يف الفاعل] ي استغراق اجلنسلنف: أي[وتقول يف التي الستغراقه 
ما : (ما رأيت أحًدا, ويف املبتدأ: , أي)ما رأيت من أحدٍ : (ما جاء أحٌد, ويف املفعول: املعنى

 ...ما يف الدار أحٌد, : , أي)يف الدار من أحدٍ 

 .١٥٤: األعراف )١(                                            
 .٤٣: يوسف )٢(
 .٥٠: آل عمران )٣(
 .١٠٧: هود )٤(
 .١٦: املعارج )٥(
 .٢٨٧ـ  ٢٨٤/ ١مغني اللبيب  )٦(
 .٥٩: األعراف )٧(
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َتِمُل ما بعدها أن ينف ي والفرق بني اجلنس واستغراق نفيه أن التي لنفي اجلنس َحيْ
مفرده اللفظي أو جنسه املعنوي, فيحتمل أن تريد جنس الرجال, وحيتمل أن تريد الرجل 

 .فاعلمه. الواحد, والتي الستغراقه ال تنفي إال اجلنس بكليته, وال تبقي منه شيًئا

هل قام أحد, : , أي)هل قام من رجل: (االستفهام يف الفاعل, نحو: املوضع الثاين
هل يف : (, ويف املبتدأ)رجالً : (, أي)هل رأيت من رجل: (فعولفهذه لنفي اجلنس, ويف امل

 ]:من املقتضب[, قال الشاعر )رجٌل : (, أي)الدار من رجلٍ 
 )١(إن عشـــقُت مـــن حـــرِج   هــــل عــــيلَّ ـ وحيكــــام ـ

هل قام أحد, ويف : , أي)هل قام من أحدٍ : (وتقول يف الذي الستغراقه يف الفاعل
: , أي)هل يف الدار من أحد: (, ويف املبتدأ)أحًدا: (ي, أ)هل رأيت من أحد: (املفعول

 ).أحدٌ (

 .والفرق بني اجلنس واستغراقه يف االستفهام هو الفرق بينهام يف موضع النفي, فاعرفه
, )ال يقم أحدٌ : (, أي)ال يقْم من رجل: (النهي عن الفاعل, نحو: املوضع الثالث

, وال يصح النهي يف )رجالً : (, أي)لٍ ال ترضب من رج: (فهذه لنفي اجلنس, ويف املفعول
, )ال يقْم من أحدٍ : (املبتدأ, إذ ال يكون إال يف الفعل, وتقول يف الذي الستغراقه يف الفاعل

 ., وال يصح يف املبتدأ كام تقّدم)أحًدا: (, أي)ال ترضْب من أحد: (, ويف املفعول)أحدٌ : (أي

ينهام يف النفي واالستفهام, والفرق بني اجلنس واستغراقه يف النهي هو الفرق ب
 .)٢(»فاعلمه

يف  , وال املرادي)٣(يف املغني يف ذكر مواضعها ما مل يفصله ابن هشام وقد فصل املالقي
 .)٤(اجلنى الداين

ومل أجد ـ فيام بني يديَّ من مصادر . ٣٣٥/ ١لسريين أخت مارية القبطية يف رشح شواهد املغني  البيت )١(                                            
ريين القبطية, فإن صحت نسبته إليها, فال يصح االستشهاد به, ألنه ـ من نسب البيت إىل غري س

, )من حرج: (والشاهد فيه قوله. منسوب إىل أعجمية, وال يستشهد ـ نحويا ـ باملنسوب إىل غري العريب
 ).هل عيل حرج?: (يف االستفهام قبل املبتدأ, واألصل) من(حيث زاد 

 .٣٩١ـ  ٣٨٨رصف املباين  )٢(
 .٤٣٠ـ  ٤٢٥/ ١ )٣(
 .٣٢٠ـ  ٣١٧ )٤(
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٥Kאאאאאאא 

من خالل استعراضنا ألحكام حروف اجلّر الزائدة وجدنا أهنا ال تكون زائدة إال يف 
 ).من(الباء والالم و: مواقع إعرابية حمّددة, حيث نجد ذلك يف كل من

وال نجد حتديًدا واضًحا ملواقع الكاف, وذلك لندرة وقوعها حرف جّر زائد, فام 
وشواهد شعرية حمدودة, قد ) ه يشءليس كمثل: (يرضبه النحويون هو اآلية الكريمة

 .خيتلفون حوهلا أيًضا, ومدخوهلا هنا يف حمل نصب خرب ليس

د املواقع التي حيّل فيها املجرور بحروف اجلّر الزائدة, وهي  ولذلك يمكننا أن نعدِّ
 :كالتايل

 من املرفوعات. أ

 ).من(الباء, و: مبتدأ, ملا تدخل عليه كل من .١
 .ل عليه الباءخرب املبتدأ, وذلك ملا تدخ .٢
 ).من(الباء, والالم, و: الفاعل, ملا تدخل عليه كل من .٣

 من املنصوبات. ب

 ).من(الباء, والالم, و: مفعول به, ملا تدخل عليه كل من .١
 .خرب ليس, ملا تدخل عليه الباء, والكاف .٢
 ., ملا تدخل عليه الباء)ليس(العاملة عمل ) ما(خرب  .٣

 من املجرورات. ج

 .خل عليه الالماملضاف إليه, ملا تد .١
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٦KA@א 

 حرف اجلّر الشبيه بالزائد[*] 

التي جتّر االسم لفًظا, ويكون له حمل آخر من : حروف اجلّر الشبيهة بالزائدة هي«
 ...اإلعراب, فهي مثل احلروف الّزائدة, ال تعلق بعامل 

هو جر االسم, : ولاأل: ويشبه احلرف الشبيه بالزائد احلرف األصيل من وجهني
 .إفادة معنى جديد يف اجلملة: والثاين

أن : هو أن احلرف الشبيه بالزائد ال تعلق له, والثاين: األول: ويفرتق من وجهني
 .)١(»املجرور له حمل آ خر من اإلعراب, بخالف حرف اجلّر األصيل

لغة ُعَقْيل  ـ يف) لعلَّ (و) ربَّ : (واحلروف الشبيهة بالزائدة ـ حسب التتبع ـ ثالثة
 .عىل ما يذهب إليه سيبويه من أهنا جاّرة) لوال(خاّصة, و

ال جترُّ هبا إال ُعَقْيل خاصة, يقول ابن ) لعلَّ (, وذلك ألن )ُربَّ (وسيكون حديثنا عن 
 ]:من الوافر[, قال )يف لغة ُعَقْيل) لعل]: (من حروف اجلّر الشاّذة[والثاين «: هشام

ــــــا ــــــلكم علين ــــــلَّ اهللاِ فض  لع
 

ـــُم[ ي ـــم َرشِ ـــٍء أن أمك  )٣(»)٢(]بيش

واعلم «: حرف شبيه بالزائد, يقول) لعل(يف مغني اللبيب بأن  وقد ّرصح ابن هشام
بحسبك : (منزلة اجلاّر الزائد, نحو) لعل(يف موضع رفع باالبتداء; لتنزيل ) لعل(أن جمرور 

) لوالي لكان كذا]: (لعل: أي[ومثله ... بعامل,  بجامع ما بينهام من عدم التعلق) درهمٌ 
 .)٤(»)رب رجٍل يقول ذلك: (, وقولك»إن لوال جاّرة«: عىل قول سيبويه

 .٤٧٨ـ  ٤٧٧/ ١املعجم املفصل يف النحو العريب  )١(                                            
; ورشح ٢٨٤/ ٢; ورشح األشموين ٤٣٦; ورصف املباين ٥٨٤اجلنى الداين : بال نسبة يف البيت )٢(

, حيث )لعل اهللاِ: (والشاهد فيه قوله. ٢٦٣; واملقرب ٩/ ٢; ورشح ابن عقيل ٦٣١/ ١الترصيح 
 .ّر عىل لغة ُعَقيلحرف ج) لعل(جاءت 

 .٧/ ٣أوضح املسالك  )٣(
)٣٧٧/ ١ )٤. 
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حرف جّر شبيه بالزائد ال يكون إال مع الضمري, كام يقول ) لوال(كام أن القول بمجيء 
به, كام  جارة للضمري خمتّصة] لوال: أي[هي : ثم قال سيبويه واجلمهور«: ابن هشام

بيشء, وموضع املجرور هبا رفع عىل ) لوال(اختصت حتى والكاف بالظاهر, وال تتعلق 
 .)١(»االبتداء, واخلرب حمذوف

 )ُربَّ (حرفية [*] 

أو اسميتها خالف بني املدرستني البرصية والكوفية, يقول ) رب(اخلالف يف حرفية 
 وذهب الكوفيون واألخفش... حرف جّر عند البرصيني, ): رب(«: ابن أم قاسم املرادي

 .)٢(»يف أحد قوليه إىل أهنا اسم حيكم عىل موضعه باإلعراب, ووافقهم ابن الطراوة

ويقوى عندي مذهب الكوفيني «: , يقولـ أيًضا ـ الريض اسميتهاوقد ذهب إىل 
) ُربَّ رجل(مضاف إىل النكرة, فمعنى ) ُربَّ (اسًام, َفـ ] رب: أي[, أعني كوهنا فشواألخ

كثري من هذا اجلنس, ): رجل كم(قليل من هذا اجلنس, كام أن معنى : ـ يف أصل الوضع ـ
 .)٣(»وإعرابه رفع أبًدا, عىل أنه مبتدأ ال خرب له

 وجمرورها) ُربَّ (أحكام [*] 

 .ل رب إال عىل النكرات, وإن دخلت عىل ضمري, فإنه يفرس بنكرةال تدخ .١
رب رجل : (واألكثر أن تكون النكرة موصوفة بمفرد أو مجلة, فاألول نحو« .٢

 .)٤(»)رب رجل يفعل اخلري أكثر: (والثاين نحو). كريم لقيته
 .صدارة اجلملة دائًام ) ُربَّ (لِـ  .٣
 .جمرورها يكون موصوًفا دائًام  .٤

بوجوب تصديرها, ووجوب تنكري جمرورها, ونعته ) رب(وتنفرد «: يقول ابن هشام
إن كان ظاهًرا, وإفراده وتذكريه ومتييزه, بام يطابق املعنى إن كان ضمًريا, وغلبة حذف 

 .٣٦١/ ١مغني اللبيب  )١(                                            
 .٤٣٩ـ  ٤٣٨اجلنى الداين  )٢(
 .٢٩٧/ ٤رشح الكافية  )٣(
 .١٨٩/ ٣جامع الدروس العربية  )٤(
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اها وُمِضيِّه, وإعامهلا حمذوفة بعد الفاء كثًريا, وبعد الواو أكثر, وبعد  قليًال, ) بل(معدَّ
 .)١(»بدوهننَّ أقلو

 )ُربَّ (إعراب مدخول [*] 

, )رب غنيٍّ فقري غًدا: (فمدخوله مرفوع حمال عىل االبتداء, نحو) رب(إن كان اجلاّر «
 ).رب رجل كريم أكرمته(و

إال إذا كان بعدها فعل متعدٍّ مل يأخذ مفعوله, فهو منصوب حمال عىل أنه مفعول به 
 ).أكرمُت رب رجل كريم : (للفعل بعده, نحو

فإن كان بعدها فعل الزم, أو فعل متعدٍّ ناصب للضمري العائد عىل جمرورها فهو 
رب تلميذ جمتهد (, و)رب عامٍل جمتهٍد نجح: (مبتدأ, واجلملة بعده خربه, نحو

 .)٢(»)أكرمته

ن املعنى, فمحّل زائدة يف اإلعراب دو] ُربَّ : أي[وبأهنا «: ويف ذلك يقول ابن هشام
رب رجل : (رفع عىل االبتدائية, ويف نحو) رب رجٍل صالٍح عندي: (جمرورها يف نحو

رفع أو نصب, كام ) رب رجل صالح لقيته: (نصب عىل املفعولية, ويف نحو) صالح لقيت
 .)٤(»)٣()هذا لقيته: (يف قولك

, وهو )رب(موقعني آخرين حيّل فيهام مدخول  وقد ذكر الدكتور حممد خري احللواين
وقد يكون جمرورها ظرَف زمان, أو ظرف «: أن يقع مفعوالً فيه أو مفعوالً مطلًقا, يقول

 :مثل... مكان, 

 ).رب يوٍم هبيج أقمت يف الريف(

 .١٨١/ ١مغني اللبيب  )١(                                            
 .٢٠٤/ ٣جامع الدروس العربية  )٢(
) زيد(نصب ): زيد رضبته: (ن يف باب االشتغال, حيث جيوز يفيشري ابن هشام إىل ما يثريه النحويو )٣(

, أو عىل االبتداء, وهنا جيوز إعراب مدخول رب يف حمل )رضب(عىل أنه مفعول به لفعل يفرسه الفعل 
 ., أو يف حمل رفع مبتدأ)لقي(نصب عىل أنه مفعول به لفعل يفرسه الفعل 

 .١٨١/ ١مغني اللبيب  )٤(
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 ...اسم جمرور لفًظا, منصوب حمال, عىل أنه ظرف زمان, ) يوم(َفـ 

إذا كان مصدًرا للفعل العامل فيه, أو كان آلته, أو مرادفه, وقد يكون مفعوالً مطلًقا 
 :أو نوعه, أو شيًئا من ذلك, مثل

َب املذنُب ومل َيْرَعوَ ( −   ).ُربَّ َسْوٍط ُرضِ
 ).رب دعوة خالصة دعوُت فلم تستجب( − 

 .)١(»مفعول مطلق جمرور لفًظا, منصوب حمال ) دعوة(و) سوط(فكل 

ما يقوله الدكتور احللواين يف املصادر النحوية األّم, ومل يتسنَّ يل االطالع عىل مصدر 
 .ومل يرش الدكتور يف كتابه إىل مصدر ما يذكره من أحكام

 بني اإلعامل واإلمهال) رب[*] (

بعدها فالغالب أن تكفها عن العمل, وأن هتيئها للدخول عىل اجلمل ) ما(إذا زيدت «
 .)٢(»الفعلية, وأن يكون الفعل ماضًيا لفًظا ومعنًى

 ).ربام أذهب معه(, و)ربام ذهب أخي إىل السوق: (فتقول

 

 .٦٠١/ ٢النحو امليرس  )١(                                            
 .١٨٢/ ١مغني اللبيب  )٢(



 :الفصل الرابع[*] 

  اإلعراب اِّـحلي لألفعال

 

 اإلعراب املحّيل للفعل املايض: أوالً  
 اإلعراب املحّيل للفعل املضارع: أخًريا 

 

 

 

 

 





 ٢٨٣  .............................  املايض للفعل املحيل اإلعراب: لألفعال املحيل اإلعراب

 :أوالً [*] 

אאאא 

١Kאאאא 

فعل املايض ال يكون له حمل من اإلعراب إال يف اجلملة الرشطية, وذلك أن اجلملة ال
 .الرشطية إما أن يكون فعالها مضارعني, أو ماضيني, أو أحدمها ماضًيا واآلخر مضارًعا

وألن اجلملة الرشطية تدخل عليها أدوات الرشط التي جتزم فعلني, فام يعرب من هذه 
 .ى منها يكون يف حمل جزماألفعال جيزم هبا, وما يبن
يقتيض فعلني, يسمى أوهلام ] أدوات الرشط: أي[وكل منهنَّ «: يقول ابن هشام

َوإِن َتُعوُدوْا ﴿]: قوله تعاىل[رشًطا, وثانيهام جواًبا وجزاًء, ويكونان مضارعني, نحو 
ْم ُعْدَنا﴿]: قوله تعاىل[, وماضيني, نحو )١(﴾َنُعْد  , وماضًيا فمضارًعا, نحو )٢(﴾َوإِْن ُعدتُّ

, وعكسه, وهو قليل, نحو )٣(﴾َمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اْآلِخَرِة َنِزْد َلُه ِيف َحْرثِهِ ﴿]: قوله تعاىل[
َشأْ ﴿]: قوله تعاىل[, ومنه )٤(»هُ لَ  ُغِفرَ  اًباَس تِ اْح وَ  ًنايَام إِ  رِ دْ القَ  ةَ لَ يْ لَ  مْ قُ يَ  َمنْ «)]: ص(قوله [ إِن نَّ
َامء آَيًة َفَظلَّْت ُننَ  ن السَّ ْل َعَلْيِهم مِّ  ..., )٦(; ألن تابع اجلواب جواب)٥(﴾زِّ

 .١٩: األنفال )١(                                            
 .٨: اإلرساء )٢(
 .٢٠: الشورى )٣(
 .١٧٧/ ٢; وصحيح مسلم ١٤/ ١صحيح البخاري  )٤(
 .٤: الشعراء )٥(
, حيث هو تابع له, وهو جواب )ننزل(عىل الفعل املضارع ) ظلت(يشري إىل الفعل املعطوف بالفاء  )٦(

 .مثله الرشط, وتابع جواب الرشط جواٌب 



 اإلعراب املحيل للمفردات النحوية  .................................................  ٢٨٤

 .)١(»قويٌّ ) مل(ورفع اجلواب املسبوق بامٍض أو بمضارع منفي بِـ 
األساليب العربية يف استعامل األفعال املاضية  وقد رتب ابن خروف اإلشبييل
واألجود يف فعيل الرشط كوهنام مستقبلني, ثم «: واملضارعة يف اجلمل الرشطية, يقول

ماضيني; العتدال الكالم, ثم األول ماضًيا والثاين مستقبًال; ألنك تقّويه بالعمل يف الفعل 
 .)٢(»فها عكسهاآلخر بعد تضعيفه, وأضع

٢Kאאאא 

ماضيني فهام مبنّيان يف ] فعال الرشط وجوابه[وإن كانا «: يقول الريض اإلسرتاباذي
 .)٣(»حمل اجلزم

لرشط أن يكون فعلها خربيا, يشرتط يف مجلة ا«: ويرشح هذه النقطة الدكتور احللواين
ًفا, غري مقرتنة بِـ   .أو التسويف) ما(أو ) لن(أو ) قد(مترصِّ

فكثًريا ما يأيت ماضًيا, ويف هذه احلال عىل أنه ال يشرتط فيه أن يكون مضارًعا جمزوًما, 
ْم ُعْدَنا﴿: , مثليكون جزمه حمليا  ..., )٤(﴾َوإِْن ُعدتُّ

أن يكون فعلها خربيا متّرصًفا ] مجلة جواب الرشط: أي[األصل يف مجلة اجلواب 
 .)٥(»أم ماضًيا جمزوًما حمال كفعل الرشط, سواًء أكان مضارًعا جمزوًما لفًظا, 

 .وال يقع الفعل املايض يف حمل إعرايب غري هذا املوقع

 

 .٢٠٧ـ  ٢٠٥/ ٤أوضح املسالك  )١(                                            
 .٨٧٠/ ٢رشح مجل الزجاجي  )٢(
 .١١٢/ ٤رشح الكافية  )٣(
 .٨: اإلرساء )٤(
 .١٠٦الواضح يف النحو  )٥(
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 :أخًريا[*] 

אאאא 

١Kאאאאא 

املايض واألمر, ولكنه يبنى يف حالتني, : الفعل املضارع هو املعرب من بني قسيميه
 .تذكرها كتب الصناعة النحوية, ولذلك يعّد البناء يف الفعل املضارع بناًء عارًضا

 :واملضارع يبنى يف حالتني

: اتصاالً مباًرشا, فيبنى عىل الفتح, مثلإذا اتصلت به إحدى نوين التوكيد « .١
 ..., )ال جتهَلنَّ (, و)ال تلعَبنَّ (

 .)١(»)يكتْبنَ (و) يقرْأنَ : (وإذا اتصلت به نون النسوة بني عىل السكون, مثل .٢

ويقصدون باتصال الفعل املضارع بنون التوكيد اتصاًال مباًرشا, أال يفصل الفعل عن 
ألف االثنني أو واو اجلامعة أو ياء املخاطبة, يقول : النون الضامئر املتصلة به, وهي هنا

فإن مل يتصل آخره بنون التوكيد مبارشة, بل فصل بينهام بضمري التثنية «: يف ذلك الغالييني
أو واو اجلامعة أو ياء املخاطبة مل يكن مبنيا, بل يكون معرًبا بالنون رفًعا, وبحذفها نصًبا 

 .)٢(»وجزًما

 .٩٣ـ  ٩٢الواضح يف النحو, الدكتور احللواين  )١(                                            
 .١٦٥/ ٢جامع الدروس العربية  )٢(
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وأما بناؤه عىل الفتح فمرشوط بأن تبارشه نون التوكيد لفًظا «: يف ذلك يقول ابن هشام
َوالَ ﴿: واحرتزت بذكر املبارشة من نحو قوله تعاىل , )١(﴾َكالَّ َلُينَبَذنَّ ﴿: وتقديًرا, نحو

وقوله [, )٣(﴾َلُتْبَلُونَّ ِيف َأْمَوالُِكمْ ﴿]: وقوله تعاىل[, )٢(﴾تَّبَِعآنِّ َسبِيَل الَِّذيَن الَ َيْعَلُمونَ تَ 
ا َتَريِنَّ ِمَن اْلَبَرشِ َأَحًدا﴿ ]:تعاىل , فإن األلف يف األول, والواو يف الثاين, والياء يف )٤(﴾َفإِمَّ

 .)٥(»الثالث, فاصلٌة بني الفعل والنون, فهو معرب ال مبني

رع إن املضا: وتراهم يقولون«: عىل هذا الرشط بقوله ويعلق الدكتور مصطفى جواد
يبنى إذا اتصلت به نون التوكيد, ثم يقولون إذا اتصلت مبارشة, ويفرسون عدم املبارشة 

ياء : (أو تقديري, هو) ألف االثنني وواو اجلامعة وياء املخاطبة: (بحيلولة حائل لفظي, هو
 ).املخاطبة وواو اجلامعة

فرد أو املتكلم إنه يكون مبنيا إذا أسند إىل االسم الظاهر أو ضمري امل: (ولو قالوا
, )ليجتهَدنَّ الرجل: (, ألراحوا طالب العربية واسرتاحوا, فاملسند إىل الظاهر نحو)عموًما

) لتجتهدن املرأتان(و) لتجتهدن املرأة(, و)ليجتهَدنَّ الرجال(, و)ليجتهدنَّ الرجالن(و
ـ ) نَت لتجتهدن أ(, و)ليجتهد هو: (واملسند إىل ضمري املفرد, نحو). لتجتهدن النساء(و

 .)٦(»بفتح التاء
٢Kאאאאא 

ويف حال اتصال املضارع بإحدى هاتني النونني يكون يف حمل رفع ـ إن مل يدخل عليه 
 .ناصب أو جازم, ويف حمل نصب أو جزم, إن دخل عليه ناصب أو جازم

ـ يكون يف حمل رفع  ولذلك خيتلف املضارع عن املايض يف أن املضارع ـ يف حال بنائه
 .ونصب وجزم, بينام املايض ال يكون إال يف حمل جزم

 .٤: اهلمزة )١(                                            
 .٨٩: يونس )٢(
 .١٨٦: آل عمران )٣(
 .٢٦: مريم )٤(
 .٣٨رشح قطر الندى  )٥(
 .٣٥٤يف الرتاث اللغوي  )٦(
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وإن «: حول بناء املضارع يف حال اتصاله بإحدى هاتني النونني يقول الغالييني
: اتصلت به إحدى نوين التوكيد أو نون النسوة, فهو مبني, مع األولَيْني عىل الفتح, نحو

, ويكون رفعه ونصبه )الفتيات يكتْبنَ : (, ومع الثالثة عىل السكون, نحو)يكتَبنَّ (و) نْ يكتبَ (
 .)١(»وجزمه حينئٍذ حمليا

٣Kאאא 

قد أرشنا يف الفصل التمهيدي من البحث أن بعض املحدثني ال يرون أن للفعل 
ة ال تؤدهيا احلركات املتعاقبة عىل الفعل املضارع, إعراًبا, وذلك أن لإلعراب دالئل نحوي

, )نقد وتوجيه.. يف النحو العريب (يف كتابه  وكان من بني هؤالء الدكتور مهدي املخزومي
أو القيم النحوية املدلول عليها ] اإلسناد واإلضافة[وهذه املعاين اإلعرابية «: يقول فيه

أما األفعال فال تؤدي إحدى هذه . ة إنام تكون يف األسامء وحدهابالضمة والكرس
الوظائف, وال تعرب عن معنى من املعاين اإلعرابية املعروفة, فال يكون الفعل مسنًدا, وال 
مضاًفا إليه, أعني أن الكلامت التي تتغري أواخرها بتغري القيم النحوية, هي األسامء ال 

 .األفعال وال األدوات

: املعرب واملبني, واملعرب: هذا نستطيع أن نقسم الكلامت قسمني رئيسنيويف ضوء 
 .)٢(»أما املبني فهو الفعل واإلشارة واألداة. هو االسم

وممن ذهب هذا املذهب ونصَّ عىل بناء الفعل املضارع يف مجيع أحواله الدكتور عبد 
فنحن ـ ألجل أن نحتفظ «: يقول هناك) ات يف الفعلدراس(يف دراسته  اهلادي الفضيل

استعامله قرينة دالة عىل املعنى النحوي للكلمة يف اجلملة ـ علينا : لإلعراب بوظيفته, وهي
, ونخلص بذلك من ]املايض واألمر: مع الفعلني[أن نعّد الفعل املضارع مبنيا هو اآلخر 

 .تكلف التعليل أو من العلل املتكلفة

إنه عندما يقرتن بالضمري املتحرك يبنى عىل السكون, : ل يف الفعل املايضونحن نقو
 .وعندما يقرتن بواو اجلامعة يبنى عىل الضم, وفيام عدا هاتني احلالتني يبنى عىل الفتح

 .١٦٥/ ٢جامع الدروس العربية  )١(                                            
 .٦٩ـ  ٦٨نقد وتوجيه, ص .. يف النحو العريب  )٢(
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إنه إذا اقرتن بام يسمى بأدوات النصب يبنى : فليكن مثله الفعل املضارع, فنقول فيه
يسمى بعوامل اجلزم يبنى عىل السكون, وفيام عدا هاتني عىل الفتح, وعندما يقرتن بام 

 .)١(»احلالتني يبنى عىل الضم

يف دراسته  وعىل العكس من هذا الرأي يذهب الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري
يف حال , حيث يذهب إىل أن الفعل املضارع معرب يف مجيع حاالته, حتى )نحو الفعل(

ولقد ذهب أكثر النحاة إىل أن الفعل «: اتصاله بنوين التوكيد والنسوة, يقول يف ذلك
, أو نون )يرمنيَ (, و)يكتْبن(و) يذهْبنَ (املضارع يبنى إذا اتصلت به نون النسوة, ّكـ 

 ).يكتَبنَّ (و) يذهَبنَّ (التوكيد, َكـ 

: ا قبله من الفعل املايض, نحوأما بناء املتصل بنون النسوة, فقد فرسوه بأنه محل عىل م
 ).كتْبنَ (و) ذهْبنَ (

وواضح أن تسكني الفعل املايض حني يتصل بضامئر الرفع املتحركة, مرّده إىل كراهة 
وهذا يصدق أيًضا عىل الفعل املضارع, فالتسكني إذن لسبب لفظي صويت, . توايل احلركات

نوية, وهذه الدواعي يف الفعل أن يكون وال عالقة له بالبناء, ألن البناء إنام يكون لدواٍع مع
مدلول الزمن حمدد املعنى, بحيث ال يترصف يف املعاين املتعّددة, وال تدخله األزمنة 

 .وهذا غري قائم يف الفعل املضارع املتصل بنون النسوة. الطويلة

د بالنون  فقد اختلفوا فيه, وذهب كثري منهم إىل أنه معرب عىل املحل, إذا: وأما املؤكَّ
 .ويل أداة نصب أو أداة جزم

أن الفعل املسند يف زعمهم إىل ألف اثنني, : ويدل عىل هتافت القول ببناء املؤّكد بالنون
أو واو مجاعة, أو نون إناث, أو ياء خماطبة, متفق عىل أنه معرب, وليس ثمة عىل ظاهرة 

 .مقبولة عقًال أو نقًال, للتفريق بني هذا وبني الفعل املسند إىل مفرد

ويزيد األمر غرابة حني يقولون بإعراب الفعل املضارع املؤكد بالنون إذا كان قبل 
, ذلك أنه كان قبل اتصاله بالنون مبنيا, فلام )يكتبنانِّ (ذلك مسنًدا إىل نون اإلناث, َكـ 

 .)٢(»اتصلت به النون, وهي موجبة للبناء ـ عىل حّد ما يزعمون ـ دخله اإلعراب
 .٦٨ـ  ٦٧دراسات يف الفعل  )١(                                            

 .٥٥ـ  ٥٤نحو الفعل  )٢(
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ًها دراسته نحو وقد بحث الدكتور عد نان حممد سلامن موضوع إعراب الفعل, موجِّ
: رأي الدكتور املخزومي, حيث خالفه هناك, ورأى صوابية الرأي النحوي القديم, يقول

وعىل الرغم من أن إمجاع النحاة منعقد عىل إعراب الفعل املضارع, إال أن باحًثا معاًرصا «
نّص عىل أن الفعل املضارع مبني وليس قد طلع علينا بقول خالف فيه النحاة كافة, ف

: فقال. بمعرب, وقد خطأ الناس فيام ذهبوا إليه من أنه معرب, وحرص اإلعراب باألسامء
 ..., )١(»أما املعرب فهو االسم, وأما املبني فهو الفعل بجميع أقسامه«

ديًدا إن الناظر إىل رأيه هذا ألول وهلة دونام تدقيق, ربام أعجبه ووجد فيه تفسًريا ج
إلعراب املضارع, إال أن من يدّقق النظر ويستقري وظائف األدوات التي تدخل عىل 

 .)٢(»املضارع جيد أن رأيه هذا يف غاية اخلطأ والبعد عن الصواب

 

 .٧٩قواعد وتطبيق للدكتور مهدي املخزومي .. يف النحو العريب  )١(                                            
 .٢٥١ـ  ٢٤٧دراسات يف اللغة والنحو  )٢(
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 :أوالً [*] 

א 

الفصل دَّ من فصل متهيدي جعلته قبل الدخول يف عناوين وفصول الدراسة كان ال ب
, حتدثُت فيه عن أهم املصطلحات التي )مفاهيم وتقسيامت أولية(, وسمته بِـ األول

سأتناوهلا أثناء الفصول الالحقة, والتقسيامت األولية التي تلقي الضوء جيًدا عىل عنوان 
تي أحتاج إىل جتلية تناولُت فيها أهم املصطلحات ال) وقفة مع املفاهيم(الدراسة, فبدأته بِـ 

, )الكالم(األمر حوهلا, فكانت الوقفة األوىل مع تعريف الكلمة, ثم عّرجت عىل لفظة 
, فهي الوحدة )اجلملة(, ألتبعهام ببيان املقصود بِـ )الكلِم(ألنتقل بعدها  إىل بحث مفردة 

 .التي يتعامل النحوي معها كرتكيب إسنادي للكلمة

بام هلا من صفات وأوضاع وأسلوٍب ) لمة العربيةالك(وبسبب إغفال النحاة بحث 
 .للعرب يف تعريب الكلمة األجنبية, قمت بعقد عنوان فرعي لبيان هذه املسألة

, وذلك لكون هذه الدراسة )تقسيامت الكلمة العربية(انتقلُت بعدها للحديث عن 
تقسيم للكلمة , فبدأت باحلديث عن أشهر )املفردات النحوية(تبحث يف اإلعراب املحيل لِـ 

معربة ومبنية, : اسم وفعل وحرف, ثم انتقلُت للحديث عن تقسيمها إىل: العربية, وهو إىل
 .وهو ما ُتعنى به هذه الدراسة بِشكل أقرب من التقسيم األول

بعدها عرضُت ألهم ما وقفُت عليه من التقسيامت احلديثة للكلمة, فذكرُت أربعة 
 .ور املخزومي, والدكتور حسان, والدكتور الفضيلتقسيامت, هي للدكتور أنيس, والدكت

: , حتدثُت فيه عن تقسيمني لإلعراب, األول إىل)تقسيامت اإلعراب(بعدها بحثُت 
 .نظري وتعليمي وتطبيقي: لفظي وتقديري وحميل, والثاين إىل
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ذكرُت فيه مواضع اإلعراب املحّيل, ) اإلعراب املحيل(ثم خصصُت بحًثا مستقال عن 
الظرف واجلار واملجرور, : ملفردات من األسامء واألفعال, وشبه اجلملة بنوعيهاا: وهي

واجلملة بنوعيها االسمية والفعلية يف حال كانت اجلملة يف حمل من اإلعراب, وبعض 
 .الرتكيبات اللغوية

, كمقّدمة مبارشة لدخول فصول )املفردة النحوية(ثمَّ ختمُت الفصل بعنوان 
هنا, وهو ) املفردة(حتت هذا العنوان املعنى الذي أعنيه من لفظ الدراسة, حيث بينُت 

يف النحو, ولكني فضلت ـ يف عنوان الدراسة ـ استعامل لفظ ) الكلمة(املعنى الذي تعنيه 
لإلشارة ـ من خالله ـ إىل ما يقابلها من معنى الرتكيب, الذي ال تطاله عناوين ) املفردة(

 .البحث

اإلعراب املحيل لألسامء املبنية ( , الذي وسمته بِـل الثاينالفصبعد ذلك انتقلُت إىل 
األسامء (, و)أسامء اإلشارة(, و)الضامئر: (, تناولُت فيه العناوين العرشة التالية)بناًء الزًما
, )األعالم املبنية(االسميتني, و) من(و) ما(, و)أسامء االستفهام والرشط(, و)املوصولة

أسامء مبينة (, و)بعض أسامء األفعال(, و)الظروف املبنية(, و)ألفاظ الكناية املبنية(و
مّتبًعا يف بحث هذه ). أمسِ (, وكلمة )َفَعالِ (حتدثُت فيه عن األسامء املبنية عىل وزن ) أخرى

العناوين طريقة واحدة, أبدأ يف كل مفردة منها بتعريفها, ثم بيان ٌأقسامها أو مفرداهتا, 
 .ية التي حتل فيها, وتلك التي ال حتّل فيهاألنتقل إىل عرض املواقع اإلعراب

, )اإلعراب املحيل لألسامء املبنية بناًء عارًضا: (موضوع الفصل الثالثبينام بحثُت يف 
الظروف (, و)النافية للجنس) ال(اسم (, و)املنادى املفرد: (اشتمل عىل العناوين التالية

). املجرور بحرف جّر زائد(, و)ما بني من األسامء املضافة(, و)املقطوعة عن اإلضافة
ًفا كل عنوان منها, ومبينًا ألقسامها واملبني من هذه األقسام, وذاكًرا ألهم األحكام  معرِّ

 .اخلاصة بكل باب منها

: , قسمته إىل قسمني, األول عن)اإلعراب املحيل لألفعال(بحثُت  الفصل الرابعويف 
بينُت فيهام . راب املحيل للفعل املضارعاإلع: اإلعراب املحيل للفعل املايض, والثاين عن

مواقع اإلعراب املحيل هلذين النوعني من األفعال, متعرًضا لذكر بعض اآلراء اُملحَدثة 
 .حول إعراب الفعل املضارع
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 :أخًريا[*] 

א 

للعرب أسلوهبم يف بدء الكلمة, ويف انتهائها, وحشوها, وكذلك يف طريقة  .١
 .دخيلالتعامل مع الكلِم ال

االسم والفعل واحلرف, : َجِهَد النحاة يف التدليل عىل انحصار الكلمة يف .٢
وقد ظهر من النحويني املحدثني من أبطل هذه الدعاوى, بل ظهر يف هذه 

 .النظريات مقدار ما يف هذا التقسيم من خلل منهجي
عض تقسيم الكلمة إىل املعربة واملبنية, ومن َثمَّ توزيع املعرب واملبني عىل ب .٣

األسامء واألفعال يتنايف وما يقول به النحويون من وجود دالئل نحوية 
لإلعراب, فالقول بإعراب الكلمة ال بدَّ أن يصاحبه ظهور هلذه الدالئل 
عليها, وكذلك القول ببنائها  ال بدَّ أن يرافقه عدم تعاقب هذه الدالئل عليها 

املبنية تتعاقب عليها يف اجلملة, وما نالحظه أن هناك جمموعة من األسامء 
هذه الدالئل, وعىل العكس نالحظ أن املضارع ـ املعرب ـ ال تتعاقب عليه 

 .مثل هذه املعاين والدالئل
األصل اللغوي لإلعراب النحوي هو اإلبانة واإلفصاح, وما يذكره اللغوي  .٤

 .من توجيهات ملعاٍن أخر ال تنسجم ووظيفته النحوية
ه إىل عدم وجود اخلالف القائم بني النحويني ح .٥ ول حقيقة اإلعراب مردُّ

 .بحث تارخيي يتتبع تطور داللة اإلعراب داخل البيئة النحوية
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الداللة األخرية التي انتهى عليها معنى اإلعراب هو التغري املعنوي للكلمة  .٦
داخل اجلملة, وما يتبع ذلك من ظهور العالمة التي حتكي عن هذا املحل 

 .عدم ظهورها يف كلامت ُأَخراإلعرايب يف بعض الكلامت, و
 .لإلعراب دالئل نحوية واضحة من اإلسناد واملفعولية واإلضافة .٧
تقسيم اإلعراب إىل لفظي وتقديري وحميل حيتاج إىل مزيد من املراجعة,  .٨

 .وذلك ما تقرره املؤمترات والدراسات املنعقدة من أجل تيسري النحو العريب
نة مع اإلعراب النظري, وذلك ينبغي إدراج اإلعراب التطبيقي باملقار .٩

 .للتأصيل النظري له, وتوضيح حدوده وقواعده
املفردات, واجلمل, وأشباه اجلمل, وبعض : اإلعراب املحيل يشمل .١٠

 .الرتكيبات النحوية
الضامئر تقع يف مجيع مواقع الرفع اإلعرايب, باستثناء النعت, ألن الضامئر  .١١

عول به, واملستثنى وخرب املف: ال ينعت هبا, ومن مواقع النصب تقع يف
ويف . كان, واسم إن, واملفعول معه, وتوابع املنصوب, باستثناء النعت

 .مجيع مواقع اجلر, باستثناء نعت املجرور
يف مجيع مواقع الرفع, ومن : أسامء اإلشارة تقع يف املواقع اإلعرابية التالية .١٢

ان, اسم إن, ومفعول به, ومفعول فيه, ومنادى, وخرب لك: املنصوبات
 .ويف مجيع مواقع اجلرّ . ومفعوالً معه, ومستثنى, وتوابع للمنصوب

يف مجيع مواقع الرفع, : األسامء املوصولة تقع يف املواقع اإلعرابية التالية .١٣
دة اسم إن, ومفعوالً به, : ومن املنصوبات. باستثناء أن تكون مؤكِّ

ويف . ومستثنى, ومنادى, وتابًعا للمنصوب, باستثناء أن تقع مؤكدة
 .مجيع مواقع اجلر باستثناء التوكيد

املبتدأ : من املرفوعات: أسامء االستفهام والرشط تقع يف املواقع التالية .١٤
مفعوالً به, : ومن املنصوبات. واخلرب املقّدم واسم كان متقدًما عليها

ومن . ومفعوالً مطلًقا, ومفعوالً فيه, وحاالً, وخًربا لكان متقدًما عليها
. رورة بحرف اجلر وباإلضافة, وال تقع تابًعا للمجرورجم: املجرورات

وما جيعل هذه األسامء ال تقع إال يف هذه املواقع هو أهنا هلا حق الصدارة, 
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فام كان من املواقع اإلعرابية ال يقع إال متأخًرا ـ كالفاعل ـ ال تقع فيه 
 .هذه األسامء

ل رفع وجر االسميتان يف حال كانتا نكرتني تقعان يف حم) من(و) ما( .١٥
يف حال كانت تعجبية أهنا تكون يف حمل ) ما(ونصب, ولكن الثابت لِـ 

 .رفع مبتدأ
الفاعل, ونائبه, : من املرفوعات: األعالم املبنية تقع يف املواقع التالية .١٦

, ومعطوف عىل مرفوع وبدل منه )إن(واملبتدأ واخلرب, واسم كان, وخرب 
ل به, ومستثنى, ومنادى, مفعو: ومن املنصوبات. وتوكيد لفظيٍّ له

, ومعطوف عىل منصوب وتوكيد لفظي ملنصوب, وبدل )إن(واسم لِـ 
جمرورة بحرف جر, وباإلضافة, وتابعة للمجرور : ومن املجرورات. منه

 .ما عدا النعت, فاألعالم ال ينعت هبا
مبتدأ وخربه واسم : يف الرفع: ألفاظ الكناية املبنية تقع يف املواقع التالية .١٧

, وفاعل, ونائب فاعل, ومعطوف عىل مرفوع لأللفاظ )إن(وخرب كان, 
مفعول به, ومفعول فيه, ومفعول : ويف النصب. املتعاطفة منها خاّصة

. , ومستثنى , ومعطوف عىل منصوب)إن(, واسم )كان(مطلق, وخرب 
 .جمرورة بحرف اجلر, وباإلضافة, ومعطوفة عىل جمرور: ويف اجلر

مفعوالً فيه, جمرورة بحرف اجلر, : واقع التاليةالظروف املبنية تقع يف امل .١٨
 .ومضاًفا إليها, ومفعوالً هبا, مبتدأة, بدالً من منصوب

مفعول به, : أسامء األفعال التي هلا حمل من اإلعراب, تقع يف حمل نصب .١٩
 .مبتدأ, وخرب املبتدأ: ومفعول مطلق, ومفعول فيه, ويف حمل رفع

مبتدأ, وخرب , : يف الرفع: يف حمل األسامء املبنية عىل وزن فعاِل تقع .٢٠
, ومعطوفة عىل مرفوع, )إن(, وخرب )كان(وفاعل ونائب فاعل, واسم 

أهم موقع تقع فيه املالزمة للنداء : ويف املنصوب. ومبدلة منه, وتوكيد له
مفعول به, : منها هو كوهنا يف حمل نصب منادى, وقد تقع يف حمل نصب

: ويف املجرور. , وتابع للمنصوبأو مستثنى, أو خرب كان, أو اسم إن
 .تقع يف مجيع املواقع
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مجيع األسامء تنادى, إال املضمرات واألسامء املعرفة باأللف والالم, وما  .٢١
 .هلا الصدارة يف اجلملة واألسامء غري املترصفة

نصب مفعول فيه, ويف : الظروف املقطوعة عن اإلضافة تكون يف حمل .٢٢
 .حمل جّر بحرف اجلرّ 

, )إن(خرب املبتدأ, خرب : نية لإلضافة تقع يف املواقع التاليةاألسامء املب .٢٣
 .صفة ملرفوع, جّر بحرف اجلر, جر باإلضافة

مبتدأ, خرب : يف الرفع: املجرور بحرف جر زائد يقع يف املوقع التالية .٢٤
العاملة ) ما(مفعول به, خرب ليس, خرب : يف النصب. املبتدأ, الفاعل

يف حمل رفع ): رب(والشبيه بالزائد . يهاملضاف إل: يف اجلر). ليس(عمل 
 .مفعول به, ومفعول مطلق, ومفعول فيه: مبتدأ, ويف حمل نصب

الفعل املايض ال يقع إال يف حمل جزم فعل رشط أو جواب رشط,  .٢٥
 .للجازم الذي جيزم فعلني

 .والفعل املضارع قد يكون يف حمل جزم أو نصب أو رفع .٢٦
ا أن املفردات التي هلا حمل من ومن خالل ما مّر من نتائج نستنتج أيًض  .٢٧

اإلعراب تقع يف مجيع مواقع الرفع واجلر, ويف معظم مواقع النصب, 
 .التمييز, واملفعول ألجله: باستثناء املوقعني التاليني

 

 

 



 

  الفهارس الفنية

 

 فهرس اآليات القرآنية − 
 فهرس األحاديث − 
 فهرس األمثال العربية − 
 فهرس األبيات الشعرية − 
 فهرس األعالم − 
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אא 

سورة البقرة.٢
 الصفحة رقمها اآلية
ْلُمتَِّقَنيُهًدىفِيِهَرْيَبالَ اْلِكَتاُب َذلَِك ﴿  ٢٥٤ ٢﴾لِّ
نُهًدىَعَىل ُأْوَلِئَك ﴿ ِْممِّ هبِّ  ١٤٨ ٥﴾املُْفِلُحوَنُهُمَوُأْوَلِئَكرَّ
ِذينَ  إِنَّ ﴿  ١٦٣ ٦﴾َعَلْيِهْمَسَواءٌ َكَفُروْاالَّ
ِذيَناهللاَ ُخيَاِدُعونَ ﴿  ١٦٤ ٩﴾آَمنُواَوالَّ
ِذيَن ُأْوَلِئَك ﴿ ُوْاالَّ َالَلَةاْشَرتُ  ١٦٣ ١٦﴾بِاهلَُدىالضَّ
ُقواْ ﴿ تِيالنَّاَر َفاتَّ  ١٦٥ ٢٤﴾النَّاُسَوُقوُدَهاالَّ
ا َمَثالً ﴿  ١٨٥ ٢٦﴾مَّ
اَلُكمَخَلَقالَِّذي ُهوَ ﴿  ١٦٣ ٢٩﴾َمجِيعاً األْرِضِيفمَّ
َجَرَةَهِذِهَتْقَرَبا َوالَ ﴿  ١٤٩ ٣٥﴾الشَّ
 ٢١٢ ٧١﴾بِاَحلقِِّجْئَت اآلنَ ﴿
ِذيَن َفَوْيٌل ﴿ لَّ َهَذا:َيُقوُلوَنُثمَّبِأْيِدهيِْماْلِكَتاَبَيْكُتُبوَنلِّ

﴾اهللاِ  ِعندِ  ِمنْ 
١٤٨ ٧٩ 

 ١٤٩ ٨٥﴾َأنُفَسُكْمَتْقُتُلوَنَهُؤالء َأنُتمْ  ُثمَّ ﴿
 ١٤٩ ٨٥﴾ِمنُكْمَذلَِكَيْفَعُلَمن َجَزاء َام فَ ﴿
ِذيَنَعَىلإِالَّ َلَكبَِريًةَكاَنْت َوإِن﴿  ١٦٤ ١٤٣﴾اهللاُ َهَدىالَّ
 ٢٧٠, ٢٦٩ ١٩٥﴾التَّْهُلَكِةإَِىلبِأْيِديُكْمُتْلُقواْ  َوالَ ﴿
 ١٧٢ ١٩٧﴾اهللاُ َيْعَلْمهُ َخْريٍِمْنَتْفَعُلوْا َوَما﴿
 ١٧١ ٢٢٣﴾ِشْئُتْمَأنَّىْرَثُكْمَح  َفأُتواْ ﴿
اَبْعَداهللاَُهِذِهُحيِْيي َأنَّى﴿  ١٧١ ٢٥٩﴾َمْوِهتَ
ِذينَ ﴿  ١٦٣ ٢٦٢َماُيْتبُِعوَنالَ ُثمَّاهللاَِسبِيِلِيفَأْمَواَهلْمُينِفُقوَن الَّ
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﴾َأْجُرُهْمهلُْمَأًذىَوالَ  َمنا َأنَفُقواُ 
 ١٦٣ ٢٨٢﴾َسِفيًهااَحلقَُّعَلْيِهالَِّذي َكانَ  َفإن﴿

سورة آل عمران.٣
ِذيَن ُقل﴿ لَّ  ١٦٥ ١٢﴾َكَفُروْالِّ
 ٨٦ ٢٨﴾َأْولَِياءاْلَكافِِريَناملُْؤِمنُوَن َيتَِّخذِ  ّال ﴿
 ١٧١ ٣٧﴾َهَذا َلِك  َأنَّى﴿
اَدَعا ُهنَالَِك ﴿  ١٤٩ ٣٨﴾َربَّهُ َزَكِريَّ
ًقا﴿  ٢٧٤ ٥٠﴾ملَِّا َوُمَصدِّ
 ١٤٨ ٦٢﴾اَحلقُّاْلَقَصُصهلَُو َذاهَ  إِنَّ ﴿
َل  إِنَّ ﴿ َةَللَِّذيلِلنَّاِسُوِضَعَبْيٍت َأوَّ  ١٦٤ ٩٦﴾بَِبكَّ
 ١٤٩ ١٢٥﴾ُيْمِدْدُكْمَهَذاَفْوِرِهْممِّن َوَيأُتوُكم﴿
دٌ  َوَما﴿  ٢٥٥ ١٤٤﴾َرُسوٌلإِالَّ ُحمَمَّ
بِيٍّمِّن َوَكأيِّن﴿ يُّوَنَمَعهُ َقاَتَلنَّ  ٢٠٥ ١٤٦﴾َكثٌِريِربِّ
َسَبنَّ َوالَ ﴿ ِذيَنَحتْ  ١٠٧ ١٦٩﴾َأْمَواًتااهللاَِسبِيِلِيفُقتُِلوْاالَّ
بَّنَا﴿ نَا رَّ  ١١٩ ١٩٣﴾َسِمْعنَا إِنَّ

سورة النساء.٤
ٍةُكلِِّمنِجْئنَاإَِذا َفَكْيَف ﴿  ١٨٠ ٤١﴾بَِشِهيٍدأمَّ
ُمَتُكوُنوْا َأْينََام ﴿  ١٧٢ ٧٨﴾املَْوُتُيْدِرككُّ
 ٢٦٩ ٧٩﴾َشِهيًدابِاهللاِ َوَكَفى﴿
نُْهْمَطآِئَفةٌ  َبيََّت ﴿ ِذيَغْريَمِّ  ١٦٥ ٨١﴾َتُقوُلالَّ
 ١٤٩ ١٠٩﴾َعنُْهْمَجاَدْلُتْمَهُؤالء َأنُتمْ  َها﴿

سورة املائدة.٥
 ١٤٩ ٣١﴾اْلُغَراِبَهَذاِمْثَلَأُكوَنَأْن َأَعَجْزُت ﴿
 ١٤٩ ٤١﴾َفُخُذوهُ َهَذايُتْمُأوتِ إِْن َيُقوُلونَ ﴿
 ١٠١ ٦٢﴾َيْعَمُلوَنَكاُنوْا َما َلبِْئَس ﴿
 ٢٠١ ٧٥﴾الطََّعاَمَيأُكَالِن َكاَنا﴿
ِذيَن ُلِعنَ ﴿ اِئيَلَبنِيِمنَكَفُروْاالَّ  ١٦٤ ٧٨﴾إِْرسَ
 ٢٤٩ ١٠٩﴾َلنَاِعْلَم الَ  َقاُلواْ ﴿
اِدِقَنيَينَفُع َيْومَ  َهَذا﴿  ١١١, ١١٠ ١١٩﴾ْمِصْدُقهُ الصَّ
اِدِقَنيَينَفُع َيْومُ  َهَذا﴿ , ٢٦٢, ١٠١ ١١٩﴾ِصْدُقُهْمالصَّ

٢٦٥ 
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سورة األنعام.٦
 ٢١٧ ٢٥﴾َجآُؤوَك إَِذا َحتَّى﴿
اَيْكُفرْ  َفإِن﴿ ْلنَاَفَقْدَهُؤالءِهبَ  ١٤٩ ٨٩﴾َقْوًماِهبَاَوكَّ
َقطََّع َلَقد﴿  ٢٦٤, ٢٦٢ ٩٤﴾َبْينَُكْمتَّ
 ٢٢١ ١٢٤﴾ِرَساَلَتهُ َجيَْعُلَحْيُث ْعَلمُ أَ  اهللاُ﴿
 ١٤٩ ١٣٩﴾َخالَِصٌةاألْنَعاِمَهِذِهُبُطوِنِيفَما َوَقاُلواْ ﴿
تِيإِالَّ اْلَيتِيِمَماَلَتْقَرُبوْا َوالَ ﴿  ١٦٥ ١٥٢﴾َأْحَسُنِهَيبِالَّ

سورة األعراف.٧
 ١٥٠ ٢٦﴾َخْريٌَذلَِكالتَّْقَوَى َولَِباُس ﴿
ْن َلُكم امَ ﴿ هُ إَِلٍهمِّ  ٢٧٤ ٥٩﴾َغْريُ
 ٢١٥, ٢١٤ ٨٦﴾َقِليالً ُكنُتْمإِْذ َواْذُكُرواْ ﴿
 ٢١٩ ١٠٨﴾َبْيَضاءِهَيَفإَِذاَيَدهُ  َوَنَزعَ ﴿
َياَقاَل*اْلَكاِذبَِنيِمَنَلنَُظنَُّكِوإِنَّاَسَفاَهٍةِيفَلنََراكَ  إِنَّا﴿

نَرُسوٌلنِّيَوَلكِ َسَفاَهةٌ ِيب َلْيَس  َقْومِ  بِّمِّ ﴾اْلَعاَملَِنيرَّ
٢٠١ ٦٧ ,٦٦ 

ٌ َهُؤالء إِنَّ ﴿ اُمَتربَّ  ١٤٨ ١٣٩﴾فِيِهُهْممَّ
ِذيَنَوَرْمحَةٌ  ُهًدى﴿ لَّ ِْمُهْملِّ  ٢٧٤ ١٥٤﴾َيْرَهُبوَنلَِرهبِّ
 ١٧٥ ١٨٦﴾َلهُ َهاِدَيَفالَ اهللاُُيْضِلِل َمن﴿

سورة األنفال.٨
 ٢٨٣ ١٩﴾َنُعْدَتُعوُدوْا َوإِن﴿
 ٢١٥, ٢١٤ ٢٦﴾َقِليٌلَأنُتْمإِْذ َواْذُكُرواْ ﴿
ِذيَناُملنَافُِقوَن َيُقوُل  إِذْ ﴿ َرٌضُقُلوِهبِمِيفَوالَّ  ١٦٤ ٤٩﴾مَّ
َوابِّ َرشَّ  إِنَّ ﴿ ِذيَناهللاِِعنَدالدَّ  ١٦٤ ٥٥﴾َكَفُروْاالَّ

سورة التوبة.٩
َة َفَقاتُِلواْ ﴿ ُْمإِ اْلُكْفِرَأِئمَّ  ٢٥٠ ١٢﴾هلُْمَأْيَامَنالَ هنَّ
هُ  َفَقدْ ﴿ ِذيَنَأْخَرَجهُ إِْذاهللاَُنَرصَ  ٢١٣ ٤٠﴾َكَفُروْاالَّ
 ٢١ ٤٠﴾اْلُعْلَياِهَياهللاِ َوَكِلَمةُ ﴿
ِذيَن َعَىل  َوالَ ﴿  ٢١٧ ٩٢﴾َأِجُدالَ ُقْلَتلَِتْحِمَلُهْمَأَتْوَكَماإَِذاالَّ
نُْهْمَفِريٍقُقُلوُبيُغَيِزَكاَدَما َبْعدِ  ِمن﴿  ١٣٥ ١١٧﴾مِّ
نَفِمنُْهمُسوَرةٌ ُأنِزَلْت َما َوإَِذا﴿ ُكْمَيُقوُلمَّ َهِذِهَزاَدْتهُ َأيُّ

 ﴾إِيَامًنا
١٤٩ ١٢٤ 

سورة يونس.١٠
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 ٢٦٩ ٢٧﴾بِِمْثِلَهاَسيَِّئٍة َجَزاء﴿
ِذيَنَسبِيَلَتتَّبَِعآنِّ َوالَ ﴿  ٢٨٦ ٨٩﴾َيْعَلُموَنالَ الَّ
ِذيإِالَّ إِلَِهالَأنَّهُ آَمنُْت َقاَل ﴿ اِئيَلَبنُوبِِهآَمنَْتالَّ  ١٦٥ ٩٠﴾إِْرسَ

سورة هود.١١
ِحَمَمنإِالَّ اهللاَِأْمِرِمْناْلَيْوَمَعاِصمَ  الَ ﴿  ٢٥٥ ٤٣﴾رَّ
اٌل ﴿  ٢٧٤ ١٠٧﴾ُيِريُد ملَِّا َفعَّ

سورة يوسف.١٢
تِي َوَراَوَدْتهُ ﴿  ١٦٤ ٢٣﴾َبْيتَِهاِيفُهَوالَّ
 ٢٤٦ ٢٩﴾َهَذاَعْنَأْعِرْض ُيوُسُف ﴿
اَهَذاَماهللاَِِحاَش َوُقْلنَ ﴿  ١٤٨ ٣١﴾َبَرشً
ْؤَيا ُكنُتمْ  إِن﴿ وَنلِلرُّ  ٢٧٤ ٤٣﴾َتْعُربُ
َامَواِتِيفآَيٍةمِّن َوَكأيِّن﴿ وَنَواألْرِضالسَّ  ٢٠٥ ١٠٥﴾َعَلْيَهاَيُمرُّ

سورة الرعد.١٣
ِذَيَعَلْيِهُم َتْتُلوَ لِّ ﴿  ١٦٤ ٣٠﴾إَِلْيَكَأْوَحْينَاالَّ
ِذيَن َيَزاُل  َوالَ ﴿  ١٦٣ ٣١﴾ُتِصيُبُهمَكَفُروْاالَّ

سورة إبراهيم.١٤
ْلَكافِِريَن َوَوْيٌل ﴿ ِذيَن*َشِديٍدَعَذاٍبِمْنلِّ َيْسَتِحبُّوَنالَّ

ْنَيا اْحلََياةَ  ﴾الدُّ
١٦٥ ٣ ,٢ 

 ١٤٨ ٢٠﴾َدْعَواُهْمْلَكتِّ  َزاَلت َفَام ﴿
 ١٤٨ ٢٠﴾بَِعِزيٍزاهللاََِّعَىلَذلَِك  َوَما﴿

سورة احلجر.١٥
َا َيا َوَقاُلواْ ﴿ ِذيَأهيُّ َلالَّ ْكُرَعَلْيِهُنزِّ  ١٦٤ ٦﴾الذِّ

سورة النحل.١٦
 ١٧٥, ١٧٤ ٢١﴾ُيْبَعُثوَن َأيَّانَ ﴿
ِذينَ  َفَام ﴿ ُلوْا الَّ  ١٦٣ ٧١﴾ْمِرْزِقهِ بَِرآدِّيُفضِّ

اإلرساءسورة.١٧
ْم َوإِنْ ﴿ , ٢٨٣, ١٠٧ ٨﴾ُعْدَناُعدتُّ

٢٨٤ 
ْفنَا َوَلَقدْ ﴿  ١٤٩ ٤١﴾اْلُقْرآِنَهَذاِيفَرصَّ
اهُ إِالَّ َتْدُعوَن َمن َضلَّ ﴿  ١٣٧, ١٣٦ ٦٧﴾إِيَّ
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ا َأيا﴿  ١٧٥ ١١٠﴾َتْدُعوْا مَّ
سورة الكهف.١٨

ْزَبْنيَِأيُّ  لِنَْعَلمَ ﴿  ١٧٣ ١٢﴾َلبُِثواملَِاَأْحَىصاْحلِ
 ١٤٩ ١٩﴾َهِذِهبَِوِرِقُكْمَأَحَدُكم َفاْبَعُثوا﴿
اِوُرهُ َوُهَوَصاِحُبهُ  َلهُ  َقاَل ﴿  ١١٩ ٣٧﴾ُحيَ

سورة مريم.١٩
ٍةاْلِكَتاَبُخِذ َحيَْيى َيا﴿  ٢٤٦ ١٢﴾بُِقوَّ
 ٢١٥ ,٢١٤ ١٦﴾انَتَبَذْتإِِذَمْرَيَماْلِكَتاِبِيف  َواْذُكرْ ﴿
ي﴿  ٢٧٠ ٢٥﴾النَّْخَلِةبِِجْذِعإَِلْيِك َوُهزِّ
ا﴿  ٢٨٦ ٢٦﴾َأَحًدااْلَبَرشِِمَنَتَرِينَّ  َفإِمَّ
ُْمِشيَعٍةُكلِِّمنَلنَنِزَعنَّ ُثمَّ ﴿ ْمحَِنَعَىلَأَشدَُّأهيُّ  ١٦٠, ١٥٩ ٦٩﴾ِعتِياالرَّ

سورة طه.٢٠
َهرْ  َوإِن﴿ َّْعَلُميَ َفإِنَّهُ بِاْلَقْوِلَجتْ  ١٠١ ٧﴾َوَأْخَفىالرسِّ
َىضَربِّإَِلْيَكَوَعِجْلُتَأَثِريَعَىلُأوَالء ُهمْ  َقاَل ﴿  ١٤٨ ٨٤﴾لَِرتْ

سورة األنبياء.٢١
واْ ﴿ ِذيَنالنَّْجَوى َوَأَرسُّ  ١٦٥ ٣﴾َظَلُموْاالَّ
ِْمَعَىلُوِقُفوْاإِْذ َتَرى َوَلوْ ﴿  ١٤٨ ١٥﴾قِّبِاحلَ َهَذاَأَلْيَسَقاَلَرهبِّ

سورة احلج.٢٢
 ٢٧٠ ١٥﴾بَِسَبٍب َفْلَيْمُددْ ﴿
 ٢٧٠ ٢٥﴾بِإِحلَاٍدفِيِه ُيِردْ  َوَمن﴿
ِهِعنَدلَّهُ َخْريٌَفُهَواهللاُِحُرَماِتُيَعظِّْمَوَمن َذلَِك ﴿  ١٤٨ ٣٠﴾َربِّ
َا َيا﴿ ِذيَن َأهيُّ  ١٦٤ ٧٧﴾اْرَكُعواآَمنُواالَّ

سورة املؤمنون.٢٣
 ٢٦, ٢٠ ١٠٠, ٩٩﴾َتَرْكُتفِيَامَصاِحلًاَأْعَمُلَلَعيلِّ*اْرِجُعوِن َربِّ ﴿
َا َكالَّ ﴿  ٢٦, ٢٠ ١٠٠﴾َقاِئُلَهاُهَوَكِلَمةٌ  إِهنَّ

سورة النور.٢٤
مَ ﴿  ١٤٩ ٣﴾اُملْؤِمنَِنيَعَىلَذلَِك َوُحرِّ

سورة الفرقان.٢٥
َلالَِّذي َتَباَركَ ﴿  ١٦٤ ١﴾َعْبِدِهَىلعَ اْلُفْرَقاَنَنزَّ
َامَواِتُمْلُكَلهُ الَِّذي*َنِذيًرالِْلَعاَملَِني لَِيُكونَ ﴿  ١٦٥ ٢ ,١السَّ
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﴾َواْألْرضِ 
سورة الشعراء.٢٦

ْل نََّشأ  إِن﴿ نَعَلْيِهمُننَزِّ َامءمِّ  ٢٨٣ ٤﴾َفَظلَّْتآَيًةالسَّ
 ١٤٩ ٦٤﴾اْآلَخِريَنَثمَّ َوَأْزَلْفنَا﴿
 ١٧٦, ١٧٤ ٢٢٧﴾َينَقِلُبوَننَقَلٍبمُ  َأيَّ ﴿
ِذيَن َوَسَيْعَلمُ ﴿  ١٧٤ ٢٢٧﴾َينَقِلُبوَنُمنَقَلٍبَأيََّظَلُمواالَّ

سورة النمل.٢٧
 ٢٠٣ ٤٢﴾َعْرُشِك َأَهَكَذا﴿

سورة القصص.٢٨
هُ الَِّذي َفإَِذا﴿ ُخهُ بِاْألْمِساْسَتنَرصَ  ١٦٣ ١٨﴾َيْسَتْرصِ
 ١٣٢ ٧٠﴾ُهَوإِالََّهإِلَ َال اهللاُ َوُهوَ ﴿

سورة العنكبوت.٢٩
ْلُمْؤِمنَِنيَآلَيًةَذلَِك ِيف  إِنَّ ﴿  ١٤٩ ٤٤﴾لِّ

سورة الروم.٣٠
, ٢٥٨, ١٠٩ ٤﴾َبْعُدَوِمنَقْبُلِمن اْألْمرُ  هللاِِ﴿

٢٥٩ 
َمْتبَِامَسيَِّئةٌ ُتِصْبُهْم َوإِن﴿  ١٠١ ٣٦﴾َيْقنَُطوَنُهْمإَِذاَأْيِدهيِْمَقدَّ
ِذيَبْعَض لُِيِذيَقُهم﴿  ١٦٥ ٤١﴾َعِمُلواالَّ
 ٢٦٤, ٢٦٢ ٦٦﴾َيْومئٍذِخْزِي َوِمنْ ﴿

سورة األحزاب.٣٣
ِئيَأْزَواَجُكُمَجَعَل َوَما﴿  ١٦٥ ٤﴾ِمنُْهنَُّتَظاِهُروَنالالَّ

سورة سبأ.٣٤
اُكْم َأوْ  َوإِنَّا﴿ بٍِنيَضَالٍلِيفَأْوُهًدىَلَعَىلإِيَّ  ١٣٧, ١٣٦ ٢٤﴾مُّ

سورة الصاّفات.٣٧
 ٢٥٠ ٣٥﴾اهللاُ  إِالَّ  إَِلهَ  َال ﴿

سورة الزمر.٣٩
 ٢٧٠ ٣٦﴾َعْبَدهُ بَِكاٍفاهللاُ َأَلْيَس ﴿
ِذيَن ُذِكرَ  َوإَِذا﴿  ١٦٤ ٤٥﴾ُدونِِهِمنالَّ

سورة غافر.٤٠
ِذيَنَواْلَبِصُرياْألْعَمىَيْسَتِوي َوَما﴿  ١٦٤ ٥٨﴾آَمنُواَوالَّ
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 ١٧٥  ٨١﴾ُتنِكُروَناهللاِآَياِت َفأيَّ ﴿
سورة فصلت.٤١

 ١٦٣ ٣٩﴾املَْوَتىملُْحِييَأْحَياَها الَِّذي إِنَّ ﴿
ٍمَربَُّك  َوَما﴿ ْلَعبِيِدبَِظالَّ  ٢٧٠ ٤٦﴾لِّ

سورة الشورى.٤٢
ءٌ َكِمْثِلِه َلْيَس ﴿  ٢٧٢, ٢٧١ ١١﴾َيشْ
 ٢٨٣ ٢٠﴾َحْرثِِهِيفَلهُ ِزْدنَ اْآلِخَرِةَحْرَثُيِريُد َكانَ  َمن﴿

سورة الزخرف.٤٣
َّا َبَراء إِنَّنِي﴿ ِذيإِالَّ*َتْعُبُدوَنممِّ  ١٦٤ ٢٧ ,٢٦﴾َفَطَرِينالَّ

سورة الذاريات.٥١
ْثَل َحلَقٌّ  إِنَّهُ ﴿ ُكْمَمامِّ , ٢٦٤, ٢٦٣ ٢٣﴾َتنطُِقوَنَأنَّ

٢٦٥ 
سورة النجم.٥٣

 ٢١٧ ١﴾َهَوىإَِذا َوالنَّْجمِ ﴿
 ١٦٤ ٣٣﴾َتَوىلَّالَِّذي َأَفَرَأْيَت ﴿

سورة الواقعة.٥٦
 ٢١٣ ٨٤﴾َتنُظُروَنِحينَِئٍذ َوَأنُتمْ ﴿

سورة املجادلة.٥٨
ِذيَن اهللاُ َيْرَفعِ ﴿ ِذيَنِمنُكْمآَمنُواالَّ  ١٦٤ ١١﴾اْلِعْلَمُأوُتواَوالَّ

سورة اجلمعة.٦٢
اَرًةَرَأْوا َوإَِذا﴿ واًواهلَ َأْوِجتَ  ٢١٧ ١١﴾إَِلْيَهاانَفضُّ

سورة املعارج.٧٠
 ٢٦٥, ٢٦٢ ١١﴾َيْوِمِئٍذَعَذاِب ِمنْ ﴿
اَعةً ﴿ َوى َنزَّ  ٢٧٤ ١٦﴾لِّلشَّ

سورة اجلن.٧٢
 ٢١٢ ٩﴾اْآلَنَيْسَتِمِع َفَمن﴿
 ٢٦٤ ١١﴾َذلَِكُدونَ  َوِمنَّا﴿

سورة املزمل.٧٣
اُهَواهللاِِعنَد َجتُِدوهُ ﴿  ١٣٣ ٢٠﴾َخْريً

سورة النبأ.٧٨



 اإلعراب املحيل للمفردات النحوية  .................................................  ٣٠٨

 ١٧٤ ١﴾َيَتَساءُلوَن َعمَّ ﴿
سورة التكوير.٨١

 ١٧٥, ١٧٤ ٢٦﴾َتْذَهُبوَن َفأْينَ ﴿
سورة األعىل.٨٧

َعَك َما﴿  ١١٩ ٣﴾َربَُّكَودَّ
سورة الفجر.٨٩

 ١١٩ ١٥﴾َأْكَرَمِن َريبِّ ﴿
سورة الليل.٩٢

 ٢١٧ ١﴾َيْغَشىإَِذا َواللَّْيلِ ﴿
سورة الزلزلة.٩٩

ُث َيْوَمِئذٍ ﴿ دِّ  ٢١٥, ٢١٣ ٤﴾َأْخَباَرَهاُحتَ
ٍةِمْثَقاَلَيْعَمْل َوَمن﴿  ١٧٢ ٨﴾َيَرهُ َرشاَذرَّ

سورة اهلمزة.١٠٤
 ٢٨٦ ٤﴾َلُينَبَذنَّ َكالَّ ﴿

سورة الفيل.١٠٥
َكَفَعَل َكْيَف ﴿  ١٧٩ ١﴾َربُّ

سورة اإلخالص.١١٢
 ٢٦٧, ١٣٤ ١﴾َأَحٌداهللاُ ُهوَ  ُقْل ﴿
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א 

 ٢٨٣, »هُ لَ  ُغِفرَ  اًباَس تِ اْح وَ  ًنايَام إِ  رِ دْ القَ  ةَ لَ يْ لَ  مْ قُ يَ  َمنْ «
 ٦١, »اُهناَس لِ  اهَ نْ عَ  ُب رِ عْ يُ  ُب يِّ الثَّ وَ «

 





 ٣١١  .............................................  العربية األمثال فهرس: الفنية الفهارس

אא 

 ٢٣٢, »ْنيِ القَ  دُ عِ َس  نِ يْ رَّ دُ هْ دُ «
 ١٨٤, »هُ فَ نْ أَ  ريٌ ِص قَ  عَ دَ َج  امَّ  ألمرٍ «
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אא 

ـــه ـــٌد عواقب ـــذي َجمْ ـــباب ال  إن الش
 

ــــّذاِت للشــــيب  , وال ل ــــذُّ ــــه َنَل  ٢٥١ في
 يـــا أبجـــر بـــن أبجـــر يـــا أنتـــا

 
ـــا  ـــام جعت ـــَت ع ـــذي طلق ـــت ال  أن

 
١٤٢ ,
٢٤٦ 

 هــــــل عــــــيلَّ ـ وحيكــــــام ـ
 

ـــــــرِج   ـــــــن ح ـــــــقُت م  ٢٧٥ إن عش
ـــــي ـــــرب الت ـــــؤس للح ـــــا ب  ي

 

ـــــط فاســـــرتاحوا   ٢٧٣ وضـــــعْت أراه
 عـــىل إقامـــة ذي صـــباٍح عزمـــت

 

ــــودُ   ــــْن َيُس ُد َم ــــوَّ ــــا ُيَس ــــٍر م  ١٨٣ ألم
ــت ــد علم ــد ق ــنام املج ــزبري س  إن ال

 

 ١٩٢ ذاك العشــرية واألَْثــَروَن َمــْن َعــَدًدا 
ــمعُت ــام س ــمعون ك ــو يس ــال  كالمه

 

ــــا وســــجودا   ًع ة ركَّ ــــزَّ  ٣٠ خــــروا لع
ــــاء تنمــــي ـ  أمل يأتيــــك ـ واألنب

 

ــــاد  ــــي زي ــــون بن ــــت لب ــــام الق  ٢٦٩ ب
ـــيدة ـــذو قص ـــكُّ أح ـــت ال أنف  فآلي

 

ـــدي  ـــثًال بع ـــا م ـــا هب ـــون وإياه  ١٣٨ تك
 َوَمَلْكــَت َمــا َبــْنيَ العــراِق َوَيْثــِرٍب

 
ــــدِ   ــــلٍم ومعاِه ــــار ملس ــــك أج  ٢٧٣ مل
ا ـــــا الغالمـــــان اللـــــذان فـــــرَّ  في

 
ا   ١٦٦ إيــــــــــاكام أن تكســــــــــباين رشَّ
ــِه ــا بِ  ومــن يــك ذا عظــم صــليب َرَج

 
ــ   ٢٧٣ دهر كــارسهليكرســ ُعــوَد الــدهر, فال

 ُربَّ َمـــْن أنضـــجُت غيًظـــا قلَبـــهُ 
 

ـــــعْ   ـــــا مل ُيَط ـــــى يل موًت ـــــد متن  ١٩٢  ق
ـــا ـــالعيش ُمتَِّع ـــْنيِ ب ـــال إِْلَف , ف ـــزَّ  َتَع

 
اِد املنــــون تتــــابعُ    ٢٥٠ َوَلِكــــن لــــُورَّ
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 عىل حـَني عاتبـُت املشـيب عـىل الصـبا
 

 وقلــُت ألـــامَّ تصــُح والشــيُب وازعُ  
 

٢٦١ ,
٢٦٢ 

ٍجوكــاِئْن َردَ   ْدنــا عــنكُم مــن مــدجَّ
 

 ٢٠٥ جيـــيء أمـــام األلـــف َيـــْرِدي مقنَّعـــا 
ــــا ــــع األراك ــــنٌس تقط ــــك ع  أتت

 
ـــــا  ـــــْت إياك ـــــى بلغ ـــــك حت  ١٣٨ إلي
ـــــْل ـــــْم َأبابي ـــــْريٌ ِهبِ ـــــْت َط  َوَلِعَب

 
ـــأُكوْل   ـــٍف َم ـــَل َكَعْص وا مث ُ ـــريِّ  ٢٧١ َفُص
ـــــك ـــــي مال ـــــت بن ـــــا لقي  إذا م

 
ـــــل  ـــــم أفض ـــــىل أهيُّ ـــــلِّْم ع  ١٦٠ فس

ـــا ذا حيـــاوُل أال ال ـــرء م  تســـأالِن امل
 

 أنحــٌب فيقىضــ, أم ضــالٌل وباطــُل  
 

١٥٦ ,
١٥٧ 

ـــــه ـــــيش ب ـــــل يع ـــــى عق  للفت
 

 ٢٢١ حيـــــث هتـــــدي ســـــاقه قدمـــــه 
 لعــــــلَّ اهللاِ فضــــــلكم علينــــــا

 
ـــــــمُ   ي  ٢٧٧ بيشـــــــٍء أن أمكـــــــم َرشِ
 يقــول ـ إذا اْقَلــوَىل عليهــا ـ وأقــَرَدْت

 
 ٢٧٠ أال هـــل أخـــو عـــيٍش لذيـــٍذ بـــدائمِ  

ــــّد ومل ــــريةفش ــــا كث ــــزع بيوًت   يف
 

 ٢٢١ لــدى حيــُث ألقــت رحلهــا أم قشــعم 
ــــا ــــبغض أذوادن ــــْن ي ــــا ُربَّ َم  ي

 
 ١٩١ ُرْحــــَن عــــىل بغضــــائه واغتــــَدْينْ  
ـــا ـــَني, وال آب ـــاُس, ال َبن ـــ الن  ُحيَْرشُ

 
ــــــؤونُ   ــــــتهم ش ــــــد عن  ء إال وق
 

٢٥٠ 

ــا ــْن غِرين ــىل َم ــًال ع ــا فض ــى بن  فكف
 

ـــــا  ـــــد إيان ـــــي حمم ـــــب النب  ١٩٢ ح
 جـــال وطـــالَّع الثنايـــا أنـــا ابـــن

 
ــــوين  ــــة تعرف ــــع العامم ــــى أض  ١٧٢ مت

ـــف ـــيف ـــِت قلب ـــي تيم ـــا الت  ديتِك ي
 

ـــــالوّد عنـــــي   ١٦٦ وأنـــــت بخيلـــــة ب
ــــاٌب ــــة رك ــــت بخائب ــــام رجع  ف

 
ــــا  ــــيب منتهاه ــــن املس ــــيم ب  ٢٧٠ حك
 أمل َتَرَيـــــا أين محيـــــُت حقيقتـــــي

 
 ٢٦٤ وبــارشُت حــدَّ املــوِت واملــوُت دوُهنــا 

ــــا  ســـبيَل َوَســــاَعٍةأال هـــل إىل ريَّ
ــا ــا ِهب ــاريح م ــن تب ــ م ــِفي نفيس  فَأْش

 

هر خاليـــا    تكلمنـــي فيهـــا مـــن الـــدَّ
ــــإِنَّ      شــــفاٌء ملــــا بيــــا َكَالِميهــــاَف

٢٨ 
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א 

 

 حرف األلف
, ٨٨, ٧٦, ٧٠, السامرائي إبراهيم
٢٤٥, ١٩٨, ١٩٧ 

 ٧٦, ٥٣, أنيس إبراهيم
 ٢٥٤, ٩٠, ٧٦, مصطفى إبراهيم
 ١١, لُعنّايبا األصبحي أمحد
, ٩٨, ٨٢, ٥٣, ٣٣, ٢٤, اهلاشمي أمحد
٢٥٢, ١٠١ 
 ٣١, فارس بن أمحد
, ٣٧, ٣٦, اجلواري الستار عبد أمحد
٢٨٨, ٦٧ 
, ١٨٤, ١٨٠, ١٣٠, ٧٢, خفشاأل

٢٢٦, ٢٢١, ٢١٩, ٢١٥, ١٨٦, ١٨٥ ,
٢٧٨ 
 ٢٠٦, ٢٠١, ٢٢, زهرياأل

 ١٨٨, ٧١, ٦٨, الدؤيل سودأبو األ
 ٥٨, ٥٠, شمويناأل
 ٦٥, علماأل

, ١٧١, ١٤٦, ١٠٤, الدحداح أنطوان
٢٢٩, ٢١١ 

 الباءحرف 
, ١٥٩, ٦٢, األنباري ربكاتأبو ال
٢٦٥, ٢٤٣, ٢٢٦ 

 ٢٢٠, بريابن 
, ٦٥, ٢٩, ٢٨, العكربي بقاءأبو ال
٢١٨, ١٩٩, ١٧٣, ١٧١, ١٧٠, ١٥٠ ,
٢٦٥, ٢٥١, ٢٤٣, ٢٢٥ 
 ٢١٤, ٦٤, ٣٠, ٢٤, الكفوي بقاءأبو ال

 ٢٢٠, مربمان بكرأبو 

 حرف التاء
 ١٩١, ١٩٠, ٥٧, ٣٨, ١٣, حّسان اممت
, ١٢٢, ٩٧, ٨٤, ٨١, ٥١, تهانويال

١٢٣ 

 حرف اجليم
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 ٢٥٣, رمياجل
 ٥٩, ٥٨, األندليس صابر بن جعفر
, ٦١, ٤٥, ٤٤, السيوطي الدين جالل
١٤٧, ١٢٣, ١٢٠, ١١٧, ٩٧, ٨٧ ,

٢٢٤ 
, ٨٥, ٦٩, ٦٨, ٦٢, ١٣, علوش مجيل
١١١, ١٠٩, ٩٤, ٩٣, ٩٢, ٩١ 

, ١٧٠, ٨٦, ٦٤, ٣٧, ٣٤, جنّيابن 
٢٥٢, ٢٤١, ٢٣١, ٢١٦ 
 ٢٠٦, ٣٣, وهرياجل

 حرف احلاء
, ١٨٤, ٨٥, ٧٤, ٢٥, ٢٣, اجبابن احل
١٩٦, ١٩٥ 
 ٢٧٢, ٢٦٩, الرماين سنأبو احل

, ٨٠, ٧٩, ٧٢, ٤٤, األندليس حّيانأبو 
١٢٢, ١١٨, ١١٦, ٩٧, ٨٧, ٨٦ ,

١٥٩, ١٥٨, ١٥٤, ١٤٥, ١٤٠, ١٢٤ ,
٢٢٢, ٢١٨, ٢١٦, ٢١٥, ٢٠٤, ١٧٩ ,
٢٥٢, ٢٣٨ ,٢٣٧ 

 حرف اخلاء
, ١٥٤, ١٣٨, ١٣٣, ١٣٢, بازابن اخل
١٧٠, ١٦١ 

 ٢٨٤, ١٧٩, اإلشبييل خروفابن 
, ٤٠, ٣٩, الفراهيدي أمحد بن ليلاخل
٢٥٣, ٢١٠, ١٥٩, ٦٤, ٤٣ 

 ٢٠٦, الصفدي أيبك بن خليل

 حرف الدال
 ١٨٧, درستويهابن 
 ٢٢, دريدابن 

 ١٧٨, دمامينيال

 حرف الراء
 ١٧٩, ١١٧, يساألندل ربيعابن أيب ال
 ٩٣, الرشتوين رشيد
, ٧٤, ٢٥, اإلسرتاباذي الدين ريض
٢٣٦, ٢٣٥, ٢٢٦, ٢٢٠, ١٩٢, ١٥٧ ,
٢٨٤, ٢٧٨, ٢٧١, ٢٦٣, ٢٦١ 

 ٧٦, التواب عبد رمضان

 حرف الزاي
 ٢٥١, ٢٢٠, ٢١٩, ٢١٥, ٧٢, زجاجال
, ٣٦, ٣٥, ٣٤, ٢٦, ٢٣, زخمرشيال

٢١٩, ٢١٨, ١٩٠, ٥٩, ٣٧ 

 حرف السني
 ٢٥٣, ١٦٢ ,٧٠, ّرساجابن ال

 ٢٥١, ١٨٠, السريايف سعيدأبو 
, ٦٣, ٥٣, ٥١, ٥٠, ٤٨, ٢٣, سيبويه
١٣٦, ١٣١, ١٢٩, ١٢٨, ١٢١, ٦٥ ,

١٨٠, ١٧٩, ١٦٢, ١٥٦, ١٣٩, ١٣٨ ,
٢١٢, ١٩٧, ١٩٠, ١٨٦, ١٨٥, ١٨٤ ,
٢٦٩, ٢٥٩, ٢٥٣, ٢٢٣, ٢١٣ 

 ٣٠, سيدهابن 
 حرف الشني

, ٢١٩, ١٩١, ١٥٦, ٨٥, شجريابن ال
٢٦٣, ٢٦٢, ٢٢٣, ٢٢١ 
 ٢٢, ٢١, ٢٠, ضيف شوقي

 حرف الصاد
 ٧٦, الصالح صبحي
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, ١٦٩, ١٤٣, ١٤٢, ١٤٠, صيمريال
٢٥٣, ١٧٩, ١٧٣ 

 حرف الطاء
, ٢١٢, ١٣٤, ١٢٥, اخلطيب طاهر
٢٤٩ 

 حرف العني
, ١١٦, ٩٣, ٣٢, ٢٧, حسن عّباس
١٤٥ 
, ١٨٨, ١٨٧, ١٨٦, هارون السالم عبد
١٩٠, ١٨٩ 
 ٢١٦, ٢١٤, مكرم سامل العال عبد
 ١٤٦, الدقر الغني عبد
 ٩٨, ٨٦, مايو القادر عبد
 ٣٧, ٣٤, اجلرجاين القاهر عبد
, ٦٥, ٥٩, ٤٩, ٢٦, الفضيل اهلادي عبد
١٣٩, ٩٤, ٩٠, ٨٩, ٨٣, ٧٧, ٧٦ ,

٢٨٧, ٢٣٠, ١٧٧, ١٧٥ 
, ١٢٠, ١١٨, ١١٦, بابتي فّوال عزيزة
١٧٣, ١٢٣ 
, ١٤٢, ١٣٤, ١٠٤, ٢٨, عصفورابن 
٢١٩, ٢٠٥, ٢٠٤, ١٨٥, ١٨٤, ١٨٣ ,
٢٤٦, ٢٤٢, ٢٢٦, ٢٢٥ 
, ١٣١, ١١٨, ٥٠, ٢٤, عقيلابن 
١٥٨, ١٣٨ 
, ١٦٩, ١٣١, ٨١, الفاريس عيلأبو 
٢٢٥, ٢٢١ 
 ١٣٠, الرّماين عيسى بن عيل

 حرف الفاء

, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٧, السامرائي فاضل
١٩٠ 
 ١٢, ١١, قباوة الدين فخر
, ٢٢٦, ١٨٧, ١٣٠, ٥٨, ٢٣, فّراءال

٢٦٢, ٢٤٣ 
 ١٥٩, صفا إبراهيم فيصل

 حرف القاف
 ٧٤, ٤٨, الزجاجي قاسمأبو ال

, ١٧٨, ١٤٥, املرادي قاسمابن أم 
٢٦٩, ٢٦٨, ٢١٨, ٢١٧, ٢١٦, ٢١٥ ,
٢٧٨, ٢٧٥, ٢٧٢, ٢٧١ 
 ٧٥, قطرب

 ١٨٨, قفطيال

 حرف الكاف
 ١٩١, كسائيال

 حرف الالم
 ١٥٦, ربيعة بن لبيد

 حرف امليم
 ٢٥٣, ٢٢٠, ١٣٠, ازينامل
, ٢٧١, ٢٢٠, ٢١٩, ٢١٢, القيامل

٢٧٥, ٢٧٢ 
, ٧٥, ٦٥, ٢٥, ٢٤, ٢١, مالكابن 
١٣٨, ١٣١, ١٢٤, ١٢٢, ١١٦, ٩٥ ,
٢٤٢, ٢١٩, ٢١٨, ٢١٦, ١٧٨ ,
٢٧٠, ٢٥٦, ٢٥٢, ٢٥٠ 

دامل , ٢١٩, ١٩٧, ١٣٠, ٧٠, ٤١, ربِّ
٢٢٠ 
 ٧٦, النادري أسعد حممد



 اإلعراب املحيل للمفردات النحوية  .................................................  ٣١٨

 ٩٨, ٩٤, ٩٣, ٨٧, الدايل حممد
, ١٨٩, ١٢, اللطيف عبد محاسة حممد
١٩٠ 
 ,٨٨, ٦٧, ٦٦, ٢٧, احللواين خري حممد
٢٨٤, ٢٧٩, ٢١١, ١٣٤, ١٠٨ 
, ١٤٨, ١٤٧, عضيمة اخلالق عبد حممد
١٦٣, ١٦٢ 
 ١٣٠, احلميد عبد الدين حميي حممد

, ١٧٦, ٨٧, ٢٦, الغالييني مصطفى
٢٨٧, ٢٨٥, ٢٥٢, ٢٠٤, ١٧٩, ١٧٧ 

 ٢٨٦, ٢٤٣, جواد مصطفى
 ٢٢٣, ٢٢, منظورابن 

, ٤١, ٤٠, ٣٨, ٣٥, املخزومي مهدي
٧٧, ٧٦, ٧٢, ٦٩, ٦٧, ٦٦, ٥٦, 

٢٨٧ 

 حرف النون
 ٢٤١, ١٣٤, ١٠٤, ٢٨, نّحاسابن ال

 حرف اهلاء

, ٢٢, ٢١, ٢٠ ,األنصاري هشامابن 
٧٢, ٦٥, ٤٩, ٣٧, ٣٥, ٣٤, ٢٦, ٢٥ ,
١٢٢, ١٢٠, ١١٨, ١١٦, ١٠٥, ٩٥ ,

١٧٤, ١٧٠, ١٥٥, ١٣٠, ١٢٩, ١٢٤ ,
٢٠٣, ١٩٦, ١٨٦, ١٧٩, ١٧٧, ١٧٥ ,
٢٢١, ٢١٩, ٢١٦, ٢١٤, ٢١٢, ٢٠٥ ,
٢٧١, ٢٦٤, ٢٥٨, ٢٢٧, ٢٢٤, ٢٢٢ ,
٢٧٩, ٢٧٨, ٢٧٧, ٢٧٥, ٢٧٣, ٢٧٢ ,
٢٨٦, ٢٨٣ 

 حرف الواو
 ٢٢٦, ١٧٣, ١٧٠, الرضير واسطيال

 حرف الياء
, ١٣٣, ١٢٣, ٣٨, ٣٧, يعيشابن 
٢٠١, ١٨٠, ١٤٦, ١٤٥, ١٣٨, ١٣٧ ,
٢٣١, ٢٢٤, ٢٢٣ 

, ١٦٠, ١٥٧, ١٥٥, الصيداوي يوسف
٢٤٤, ٢١٦ 
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אא 

 .صمالقرآن الكريم, برواية حفص عن عا .١
, ١إحياء النحو, إبراهيم مصطفى, جلنة التأليف والرتمجة والنرش ـ القاهرة, ط .٢

 .م ١٩٣٧
الدكتور حممد : , حتقيق)ه٣٦٨ت (أخبار النحويني البرصيني, أبو سعيد السريايف  .٣

 .م٢٠٠٤ـ  ه١٤٢٤, ١عبد املنعم خفاجي, دار اجليل ـ بريوت, ط
: , حتقيق)ه٧٤٥ت (يس ارتشاف الرضب من لسان العرب, أبو حيان األندل .٤

 .١٩٩٨ـ  ه١٤١٨, ١الدكتور رجب عثامن حممد, مكتبة اخلانجي ـ القاهرة, ط
األساليب اإلنشائية يف النحو العريب, عبد السالم حممد هارون, دار اجليل ـ  .٥

 .م١٩٩٠ـ  ه١٤١٠بريوت, ط
بركات يوسف هبود, : , حتقيق)ه٥٧٧ت (أرسار العربية, أبو الربكات األنباري  .٦

  .م١٩٩٩ـ  ه١٤٢٠, ١ألرقم ـ بريوت, طدار ا
يف ضوء الدراسات القرآنية والنحوية, الدكتور عبد العال سامل ) إذ(أسلوب  .٧

 .م٢٠٠٧ـ  ه١٤٢٨, ١مكرم, عامل الكتب ـ القاهرة, ط
أسامء األفعال واألصوات, الدكتور عبد اهلادي الفضيل, رسالة ماجستري,  .٨

 .م١٩٧٠خمطوط, جامعة بغداد ـ كلية اآلداب, 
الدكتور : , حتقيق)ه٩١١ت (األشباه والنظائر يف النحو, جالل الدين السيوطي  .٩

 .م٢٠٠٣ـ  ه١٤٢٣, ٣عبد العال سامل مكرم, عامل الكتب ـ القاهرة, ط
يت يعقوب بن إسحاق  .١٠ الدكتور : , حتقيق)ه٢٤٤ت (إصالح املنطق, ابن السكِّ

 .م٢٠٠٦, ١, مكتبة لبنان ـ بريوت, طفخر الدين قباوة
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الدكتور عبد : , حتقيق)ه٣٢٦ت ت (يف النحو, أبو بكر بن الرساج  األصول .١١
 .م١٩٩٩ـ  ه١٤٢٠, ٤احلسني الفتيل, مؤسسة الرسالة ـ بريوت, ط

: , حتقيق)ه٧٦١ت (اإلعراب عن قواعد اإلعراب, ابن هشام األنصاري  .١٢
 .م١٩٨١ـ  ه١٤٠١, ١الدكتور عيل فودة نيل, جامعة الرياض, ط

انه, حميي الدين الدرويش, الياممة وابن كثري للنرش ـ إعراب القرآن الكريم وبي .١٣
 .م١٩٩٤ـ  ه١٤١٥, ٤دمشق, ط

دراسة يف نظرية النحو العريب, الدكتور مجيل علوش, املؤسسة .. اإلعراب والبناء  .١٤
 .م١٩٩٧ـ  ه١٤١٧, ١اجلامعية للدراسات ـ بريوت, ط

 .م٢٠٠٢, ١٥األعالم, خري الدين الزركيل, دار العلم للماليني ـ بريوت, ط .١٥
أقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة, الدكتور فاضل مصطفى الساقي,  .١٦

 .م١٩٧ـ  ه١٣٩٧نجي ـ القاهرة, ط مكتبة اخلا
الدكتور حممود حممد الطناحي, مكتبة اخلانجي ـ : أمايل ابن الشجري, حتقيق .١٧

 .م٢٠٠٦ـ  ه١٤٢٧, ٢القاهرة, ط
والقراءات يف مجيع القرآن, أبو البقاء إمالء ما مّن به الرمحن من وجوه اإلعراب  .١٨

إبراهيم عطوة عوض, مطبعة مصطفى البايب : , حتقيق)ه٦١٦ت (العكربي 
 .م١٩٦٩ـ  ه١٣٨٩, ٢احللبي ـ القاهرة, ط

حممد أبو : , حتقيق)ه٦٢٤ت (إنباه الرواة عىل أنباه النحاة, عيل يوسف القفطي  .١٩
 .م٢٠٠٤ـ  ه١٤٢٤, ١الفضل إبراهيم, املكتبة العرصية ـ بريوت, ط

البرصيني والكوفيني, أبو الربكات : اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني .٢٠
حممد حميي الدين عبد احلميد, بدون نارش وتاريخ : , حتقيق)ه٥٧٧ت (األنباري 

 .نرش
سامي محد املنصور, : , اعتناء)ه٥٣٨ت (األنموذج يف النحو, جار اهللا الزخمرشي  .٢١

 .بدون نارش وتاريخ نرش
: , حتقيق)ه٧٦١ت (ح املسالك إىل ألفية ابن مالك, ابن هشام األنصاري أوض .٢٢

 .حممد حميي الدين عبد احلميد, املكتبة العرصية ـ بريوت, بدون تاريخ نرش
حسن شاذيل فرهود, : , حتقيق)ه٣٧٧ت (اإليضاح العضدي, أبو عيل الفاريس  .٢٣

  .م١٩٦٩ـ  ه١٣٨٩, ١مطبعة دار التأليف ـ القاهرة, ط
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الدكتور : , حتقيق)ه٣٣٧ت (يف علل النحو, أبو القاسم الزجاجي اإليضاح  .٢٤
  .م١٩٩٦ـ ه١٤١٦, ٦ط مازن املبارك, دار النفائس ـ بريوت,

, )ه٩١١ت (بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة, جالل الدين السيوطي  .٢٥
ـ  ه١٤٢٧, ١حممد أبو الفضل إبراهيم, املكتبة العرصية ـ بريوت, ط: حتقيق
 .م٢٠٠٦

الدكتور : , حتقيق)ه٨٦٨ت (بيان والتبيني, أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ ال .٢٦
 .م١٩٩٨ـ  ه١٤٠٨, ١عيل أبو ملحم, دار ومكتبة اهلالل ـ بريوت, ط

من أعالم القرن الرابع (التبرصة والتذكرة, أبو حممد عبد اهللا بن عيل الصيمري  .٢٧
امعة أم القرى ـ الدكتور فتحي أمحد مصطفى عّيل الدين, ج: , حتقيق)اهلجري

 .م١٩٨٢ـ  ه١٤٠٢, ١مكة املكرمة, ط
ت (التبيني عن مذاهب النحويني البرصيني والكوفيني, أبو البقاء العكربي  .٢٨

الدكتور عبد الرمحن سليامن العثيمني, مكتبة العبيكان ـ : , حتقيق)ه٦١٦
 .م٢٠٠١ـ  ه١٤٢١, ١الرياض, ط

, ٢ابن حزم ـ بريوت, ط تتمة األعالم للزركيل, حممد خري رمضان يوسف, دار .٢٩
 .م٢٠٠٢ـ  ه١٤٢٢

 .م١٩٩٥, ٤جتديد النحو, الدكتور شوقي ضيف, دار املعارف ـ القاهرة, ط .٣٠
: التحفة السنية برشح املقّدمة اآلجرومية, حممد حميي الدين عبد احلميد, حتقيق .٣١

 .م٢٠٠٣ـ  ه١٤٢٤, ٢شوكت عيل درويش, مكتبة الرشد ـ الرياض, ط
, )ه٧٤٥ت (كتاب التسهيل, أبو حيان األندليس  التذييل والتكميل يف رشح .٣٢

 .م١٩٩٧ـ  ه١٤١٨, ١الدكتور حسن هنداوي, دار القلم ـ دمشق, ط: حتقيق
الدكتور : , حتقيق)ه١٧٥ت (ترتيب كتاب العني, اخلليل بن أمحد الفراهيدي  .٣٣

أسعد الطيب, . أ: إبراهيم السامرائي والدكتور مهدي املخزومي, ترتيب
 .ه١٤١٤, ١م, طانتشارات أسوة ـ ق

ت (تصحيح التصحيف وحترير التحريف, صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي  .٣٤
ـ  ه١٤٠٧, ١السيد الرشقاوي, مكتبة اخلانجي ـ القاهرة, ط: , حتقيق)ه٧٦٤

 .م١٩٨٧
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إبراهيم : , حتقيق)ه٨١٦ت (التعريفات, عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين  .٣٥
 .م٢٠٠٢ـ  ه١٤٢٣األبياري, دار الكتاب العريب ـ بريوت, ط 

ت (تعليق الفرائد عىل تسهيل الفوائد, حممد بدر الدين بن أيب بكر الدماميني  .٣٦
الدكتور حممد بن عبد العزيز املفدى, مطابع احلمييض ـ الرياض, : , حتقيق)ه٨٢٧
 .م٢٠٠٤ـ  ه١٤٢٥, ٢ط

الدكتور عفيف عبد : , حتقيق)ه٧٤٥ت (تقريب املقّرب, أبو حيان األندليس  .٣٧
 .م١٩٨٢ـ  ه١٤٠٢, ١رية ـ بريوت, طاملس الرمحن, دار

, )ه٣٧٧ت (, أبو عيل الفاريس )اجلزء الثاين من اإليضاح العضدي(التكملة  .٣٨
 .م١٩٨١ـ  ه١٤٠١, ١الدكتور حسن شاذيل فرهود, جامعة الرياض, ط: حتقيق

الدكتور فخر : , حتقيق)ه٥٠٢ت (هتذيب إصالح املنطق, اخلطيب التربيزي  .٣٩
 .١٩٩٩, ١نان ـ بريوت, طالدين قباوة, مكتبة لب

الدكتور رياض زكي : , حتقيق)ه٣٧٠ت (هتذيب اللغة, أبو منصور األزهري  .٤٠
 .م٢٠٠١ـ  ه١٤٢٢, ١رفة ـ بريوت, طسامل, دار املع

الدكتور : , حتقيق)ه٦٣٩ت (توجيه اللمع رشح كتاب اللمع, ابن اخلباز املوصيل  .٤١
 .م٢٠٠٧ـ  ه١٤٢٨, ٢فايز زكي حممد دياب, دار السالم ـ القاهرة, ط

, عني )ه٤٤٤ت (التيسري يف القراءات السبع, أبو عمرو عثامن بن سعيد الداين  .٤٢
هرة, تصوير عن طبعة أوتو يرتزل, مكتبة الثقافة الدينية ـ القا: بتصحيحه
  .م١٩٣٠أسطنبول 

, ٣٩جامع الدروس العربية, مصطفى الغالييني, املكتبة العرصية ـ بريوت, ط .٤٣
 .م٢٠٠١ـ  ه١٤٢٢

الدكتور فخر : , حتقيق)ه١٧٥ت (النحو, اخلليل بن أمحد الفراهيدي  اجلمل يف .٤٤
 .م١٩٩٠ـ  ه١٤١٠الدين قباوة, مؤسسة الرسالة ـ بريوت, ط 

الدكتور عيل توفيق : , حتقيق)ه٣٣٧ت (اجلمل يف النحو, أبو القاسم الزجاجي  .٤٥
 .م١٩٨٤ـ  ه١٤٠٤, ١احلمد, مؤسسة الرسالة ـ بريوت, ط

دار الفكر ـ  ا وأقسامها, الدكتور فاضل صالح السامرائي,تأليفه :اجلملة العربية .٤٦
 .م٢٠٠٢ـ  ه١٤٢٢, ١عّامن, ط
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الدكتور رمزي منري البعلبكي, دار : , حتقيق)ه٣٢١ت (مجهرة اللغة, ابن دريد  .٤٧
 .م١٩٨٧ـ  ه١٤٠٧, ١العلم العلم للماليني ـ بريوت, ط

الدكتور : , حتقيق)ه٧٤٩ت (اجلنى الداين يف حروف املعاين, ابن أم قاسم املرادي  .٤٨
, ١فخر الدين قباوة واألستاذ حممد نديم فاضل, دار الكتب العلمية ـ بريوت, ط

 .م١٩٩٢ـ  ه١٤١٣
مصطفى حسني : حاشية الصّبان عىل رشح األشموين أللفية ابن مالك, اعتناء .٤٩

 .أمحد, دار الفكر ـ بريوت, بدون تاريخ نرش
حممد عيل النجار, : قيق, حت)ه٣٩٢ت (اخلصائص, أبو الفتح عثامن بن جني  .٥٠

 .املكتبة العلمية ـ بريوت, بدون تاريخ نرش
اخلليل بن أمحد الفراهيدي أعامله ومنهجه, الدكتور مهدي املخزومي, دار الرائد  .٥١

 .م١٩٨٦ـ  ه١٤٠٦, ٢العريب ـ بريوت, ط
معجم مصطلحات النحو العريب, الدكتور جورج عبد املسيح وهاين .. اخلليل  .٥٢

 .م١٩٩٠ـ  ه١٤١٠, ١ان ـ بريوت, طتابري, مكتبة لبن
دراسات ألسلوب القرآن الكريم, حممد عبد اخلالق عضيمة, دار احلديث ـ  .٥٣

 .م٢٠٠٤ـ  ه١٤٢٥القاهرة, ط 
, ١دراسات يف اإلعراب, الدكتور عبد اهلادي الفضيل, هتامة للنرش ـ جدة, ط .٥٤

 .م١٩٨٤ـ  ه١٤٠٥
, ١قلم ـ بريوت, طدراسات يف الفعل, الدكتور عبد اهلادي الفضيل, دار ال .٥٥

 .م١٩٨٢ـ ه١٤٠٢
علم للماليني ـ بريوت, دراسات يف فقه اللغة, الدكتور صبحي الصالح, دار ال .٥٦

 .م١٩٨٣, ١٠ط
 دراسات يف اللغة والنحو, الدكتور عدنان حممد سلامن, وزارة التعليم العايل .٥٧

 .م١٩٩١والبحث العلمي ـ بغداد, ط 
د الرمحن حممد أيوب, مؤسسة دراسات نقدية يف النحو العريب, الدكتور عب .٥٨

 .الصباح ـ الكويت, بدون تاريخ نرش
دروس يف أصول فقه اإلمامية, الدكتور عبد اهلادي الفضيل, مركز الغدير  .٥٩

 .م٢٠٠٦ـ  ه١٤٢٧, ٢مية ـ بريوت, طللدراسات اإلسال
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 .م٢٠٠٢ـ  ه١٤٢٢, ١ذيل األعالم, أمحد العالونة, دار املنارة ـ جدة, ط .٦٠
, )ه٧٠٢ت (حروف املعاين, أمحد بن عبد النور املالقي  رصف املباين يف رشح .٦١

 .م٢٠٠٢ـ  ه١٤٢٣, ٣الدكتور أمحد اخلراط, دار القلم ـ دمشق, ط: حتقيق
حممد حسن : , حتقيق)ه٣٩٢ت (رس صناعة اإلعراب, أبو الفتح عثامن بن جني  .٦٢

ـ  ه١٤٢١, ١إسامعيل وأمحد رشدي عامر, دار الكتب العلمية ـ بريوت, ط
 .م٢٠٠٠

حممد حميي الدين عبد : عىل ألفية ابن مالك, حتقيق) ه٧٦٩ت (ح ابن عقيل رش .٦٣
 .م١٩٩٥ـ  ه١٤١٥احلميد, املكتبة العرصية, ـ بريوت, ط

حممد سليم اللبابيدي, : , اعتناء)ه٦٨٦ت (رشح ألفية ابن مالك, ابن الناظم  .٦٤
 .ه١٣١٢املكتبة العثامنية ـ بريوت, ط 

الدكتور عبد الرمحن السيد : قيق, حت)ه٦٧٢ت (رشح التسهيل, ابن مالك  .٦٥
 .م١٩٩٠ـ  ه١٤١٠, ١والدكتور حممد بدوي املختون, دار هجر ـ القاهرة, ط

حممد باسل : , حتقيق)ه٩٠٥ت (رشح الترصيح عىل التوضيح, خالد األزهري  .٦٦
 .م٢٠٠٦ـ  ه١٤٢٧, ٢عيون السود, دار الكتب العلمية ـ بريوت, ط

الدكتورة سلوى : , حتقيق)ه٦٠٩ت (رشح مجل الزجاجي, ابن خروف اإلشبييل  .٦٧
 .م١٩٩٨ـ  ه١٤١٩, ١حممد عمر عرب, جامعة أم القرى ـ مكة املكرمة, ط

الدكتور أنس : , حتقيق)ه٦٦٩ت (رشح مجل الزجاجي, ابن عصفور اإلشبييل  .٦٨
 .م٢٠٠٣ـ  ه١٤٢٤, ١بديوي, دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت, ط

, حممد حميي الدين عبد )ه٧٦١ت (رشح شذور الذهب, ابن هشام األنصاري  .٦٩
 .احلميد, بدون نارش وتاريخ نرش

حممد حممود : , حتقيق)ه٩١١ت (رشح شواهد املغني, جالل الدين السيوطي  .٧٠
 .الرتكزي, منشورات مكتبة احلياة ـ بريوت, بدون تاريخ نرش

حممد : , حتقيق)ه٧٦١ت (رشح قطر الندى وبل الصدى, ابن هشام األنصاري  .٧١
 .م١٩٩٠ـ  ه١٤١٠, ١حلميد, دار اخلري ـ بريوت, طحميي الدين عبد ا

الدكتور : , حتقيق)ه٦٨٦ت (رشح كافية ابن احلاجب, ريض الدين اإلسرتاباذي  .٧٢
 .م١٩٩٨ـ  ه١٤١٩, ١إميل يعقوب, دار الكتب العلمية ـ بريوت, ط
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حممد عيل معوض وعادل : , حتقيق)ه٦٧٢ت (رشح الكافية الشافية, ابن مالك  .٧٣
 .م٢٠٠٠ـ  ه١٤٢٠, ١دار الكتب العلمية ـ بريوت, ط أمحد عبد املوجود,

: , حتقيق)ه٤٦٩ت (رشح اللمع يف النحو, القاسم بن حممد الواسطي الرضير  .٧٤
 .م٢٠٠٠ـ  ه١٤٢٠, ١رجب عثامن حممد, مكتبة اخلانجي ـ القاهرة, ط: الدكتور

: , حتقيق)ه٦٤٣ت (رشح املفّصل للزخمرشي, يعيش بن عيل بن يعيش املوصيل  .٧٥
 .م٢٠٠١ـ  ه١٤٢٢, ١ر إميل يعقوب, دار الكتب العلمية ـ بريوت, طالدكتو

, حتقيق )ه٦٩٨ت (رشح املقرب البن عصفور, هباء الدين ابن النحاس احللبي  .٧٦
الدكتور خريي عبد الرايض عبد اللطيف, دار الزمان ـ املدينة املنورة, : ودراسة
 .م٢٠٠٥ـ  ه١٤٢٦

الدكتور عمر : , حتقيق)ه٣٩٥ت (زي الصاحبي يف فقه اللغة, أمحد بن فارس الرا .٧٧
 .م١٩٩٣ـ  ه١٤١٤, ١فاروق الطباع, مكتبة املعارف ـ بريوت, ط

خليل مأمون شيحا, : , حتقيق)ه٣٩٣ت (الصحاح, إسامعيل بن ّمحاد اجلوهري  .٧٨
 .م٢٠٠٥ـ  ه١٤٢٦, ١دار املعرفة ـ بريوت, ط

ار الفكر العريب العالمة اإلعرابية يف اجلملة, الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف, د .٧٩
 .ـ القاهرة, بدون تاريخ نرش

فصول يف فقه العربية, الدكتور رمضان عبد التواب, مكتبة اخلانجي ـ القاهرة,  .٨٠
 .م١٩٩٩ـ  ه١٤٢٠, ٦ط
, ٢لعلم للماليني ـ بريوت, طفقه اللغة املقارن, الدكتور إبراهيم السامرائي, دار ا .٨١

 .م١٩٧٨
حممد أسعد النادري, املكتبة العرصية ـ مناهله ومسائله, الدكتور .. فقه اللغة  .٨٢

 .م٢٠٠٥ـ  ه١٤٢٥, ١بريوت, ط
لثقافة واإلعالم ـ بغداد, ط يف الرتاث اللغوي, الدكتور مصطفى جواد, وزارة ا .٨٣

 .م١٩٩٨
ي قواعد وتطبيق عىل املنهج العلمي احلديث, الدكتور مهد.. يف النحو العريب  .٨٤

 .م١٩٨٥, ٣املخزومي, بدون نارش, ط
نقد وتوجيه, الدكتور مهدي املخزومي, دار الرائد العريب ـ .. عريب يف النحو ال .٨٥

 .م١٩٨٦ـ  ه١٤٠٦, ٢بريوت, ط
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, ١القانون يف النحو العريب, عبد القادر حممد مايو, دار القلم العريب ـ حلب, ط .٨٦
 .م١٩٩٧ـ  ه١٤١٧

ـ  ه١٤٢٤قضايا نحوية, الدكتور مهدي املخزومي, املجمع الثقايف ـ أبو ظبي,  .٨٧
 .م٢٠٠٣

, أمحد اهلاشمي, دار الكتب العلمية ـ بريوت, ساسية للغة العربيةاألقواعد ال .٨٨
 .بدون تاريخ نرش

ايت, دار وائل ـ قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم, الدكتورة سناء محيد البي .٨٩
 .م٢٠٠٣, ١عّامن, ط

د  .٩٠ الدكتور حممد أمحد الدايل, : , حتقيق)ه٢٨٥ت (الكامل, أبو العباس املربِّ
 .م١٩٩٣ـ  ه١٤١٣, ٢ؤسسة الرسالة ـ بريوت, طم
دار شوقي ضيف, : الدكتور: , حتقيق)ه٣٢٤ت (كتاب السبعة, ابن جماهد  .٩١

  .م١٩٨٨, ٣املعارف ـ القاهرة, ط
 .عبد السالم هارون, دار اجليل ـ بريوت, بدون تاريخ نرش: كتاب سيبويه, حتقيق .٩٢
: , حتقيق)ه١٠٨٥ت (كشاف اصطالحات الفنون والعلوم, حممد عيل التهانوي  .٩٣

مكتبة لبنان ـ بريوت, ط  الدكتور عبد اهللا اخلالدي,: الدكتور عيل دحروج, ترمجة
 .م١٩٩٦, ١
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, احلاجي خليفة, مؤسسة التاريخ  .٩٤

 .العريب ـ بريوت, بدون تاريخ نرش
 .م٢٠٠٦ـ  ه١٤٢٧, ٢الكفاف, يوسف الصيداوي, دار الفكر ـ دمشق, ط .٩٥
ت (معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية, أبو البقاء الكفوي .. الكليات  .٩٦

الدكتور عدنان درويش وحممد املرصي, مؤسسة الرسالة ـ : , حتقيق)ه١٠٩٤
 .م١٩٩٨ـ  ه١٤١٩, ٢بريوت, ط

الدكتور مازن املبارك, جممع : , حتقيق)ه٣٣٧ت (الالمات, أبو القاسم الزجاجي  .٩٧
 .م١٩٦٩ـ  ه١٣٨٩ ,١عربية ـ دمشق, طاللغة ال

غازي : , حتقيق)ه٦١٦ت (اللباب يف علل البناء واإلعراب, أبو البقاء العكربي  .٩٨
ـ  ه١٤١٦, ١خمتار طليامت والدكتور عبد اإلله النبهان, دار الفكر ـ دمشق, ط

 .م١٩٩٥
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كرو, دار صادر ـ أبو القاسم حممد : , حتقيق)ه٧١١ت (لسان العرب, ابن منظور  .٩٩
 .م٢٠٠٥, ٤بريوت, ط

معناها ومبناها, الدكتور متام حّسان, عامل الكتب ـ القاهرة, .. للغة العربية ا .١٠٠
 .م٢٠٠٤ـ  ه١٤٢٥, ٤ط

الدكتور فائز : , حتقيق)ه٣٩٢ت (اللمع يف العربية, أبو الفتح عثامن بن جنّي  .١٠١
 .م١٩٩٠ـ  ه١٤١١,  ٢مل ـ عّامن, طفارس, دار األ

الدكتور : , حتقيق)ه٥١٨ت (جممع األمثال, أبو الفضل أمحد بن حممد امليداين  .١٠٢
 .م٢٠٠٢ـ  ه١٤٢٢, ١جان عبد اهللا توما, دار صادر ـ بريوت, ط 

لثقايف ـ املحكم, ابن سيده, ضمن قرص مدمج املوسوعة الشعرية, املجمع ا .١٠٣
 . م٢٠٠٣أبو ظبي, 

 ضمن قرص مدمج املوسوعة الشعرية, املحيط يف اللغة, للصاحب بن عباد, .١٠٤
 .م٢٠٠٣املجمع الثقايف ـ أبو ظبي, 

, ١٦خمترص النحو, الدكتور عبد اهلادي الفضيل, دار الرشوق ـ جدة, ط .١٠٥
 .م١٩٩٣ـ  ه١٤١٣

ئي, دار الفكر ـ أسطورة وواقع, الدكتور إبراهيم السامرا.. املدارس النحوية  .١٠٦
 .م١٩٨٧, ١عّامن, ط

مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو, الدكتور مهدي املخزومي,  .١٠٧
 .م١٩٨٦ـ  ه١٤٠٦, ٣يب ـ بريوت, طدار الرائد العر

: , حتقيق)ه٩١١ت (املزهر يف علوم اللغة وأنواعها, جالل الدين السيوطي  .١٠٨
حممد أبو الفضل إبراهيم وحممد جاد املوىل وعيل حممد البجاوي, املكتبة 

 .م٢٠٠٤ـ  ه١٤٢٥, ١العرصية ـ بريوت, ط
تور حممد الدك: , حتقيق)ه٣٧٧ت (املسائل البرصيات, أبو عيل الفاريس  .١٠٩

 .م١٩٨٥ـ  ه١٤٠٥, ١الشاطر أمحد حممد أمحد, مطبعة املدين ـ القاهرة, ط
الشيخ عرفان العشا : , حتقيق)ه٣٨٤ت (معاين احلروف, أبو احلسن الرماين  .١١٠

 .م٢٠٠٥ـ  ه١٤٢٦, ١حسونة, املكتبة العرصية ـ بريوت, ط
, ٣, عامل الكتب ـ بريوت, ط)ه٢٠٧ت (معاين القرآن, أبو زكريا الفراء  .١١١

 :م١٩٨٣ـ  ه١٤٠٣
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, ٢معاين النحو, الدكتور فاضل صالح السامرائي, دار الفكر ـ عّامن, ط .١١٢
 .م٢٠٠٢ـ  ه١٤٢٣

الدكتور إحسان عباس, : , حتقيق)ه٦٢٦ت (عجم األدباء, ياقوت احلموي م .١١٣
 .م١٩٩٣, ١لغرب اإلسالمي ـ بريوت, طدار ا

ـ  ه١٤٢٢, ٣معجم القواعد العربية, عبد الغني الدقر, دار القلم ـ دمشق, ط .١١٤
 .م ٢٠٠١

, ٢معجم لغة النحو العريب, أنطوان الدحداح, مكتبة لبنان ـ بريوت, ط .١١٥
 .م ١٩٩٦

ـ  ه١٤١٤, ١املؤلفني, عمر رضا كحالة, مؤسسة الرسالة ـ بريوت, طمعجم  .١١٦
 .م١٩٩٣

املعجم املفصل يف اإلعراب, طاهر يوسف اخلطيب, دار الكتب العلمية ـ  .١١٧
 .م١٩٩٢ـ  ه١٤١٢, ١بريوت, ط

الدكتور إميل يعقوب, دار : املعجم املفصل يف شواهد النحو الشعرية, إعداد .١١٨
 .م١٩٩٩ـ  ه١٤٢٠, ٢الكتب العلمية ـ بريوت, ط

املعجم املفصل يف النحو العريب, الدكتورة عزيزة فوال بابتي, دار الكتب  .١١٩
 .م١٩٩٢ـ  ه١٤١٣العلمية ـ بريوت, ط

الدكتور : , حتقيق)ه٣٩٥ت (معجم مقاييس اللغة, أمحد بن فارس الرازي  .١٢٠
حممد عوض مرعب وفاطمة حممد أصالن, دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت, 

 .م٢٠٠١ـ  ه١٤٢٢ط 
املعجم الوسيط, جممع اللغة العربية بالقاهرة, املكتبة اإلسالمية ـ أستانبول,  .١٢١

 .بدون تاريخ نرش
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: , حتقيق)ه٧٦١ت (مغني اللبيب عن كتب األعاريب, ابن هشام األنصاري  .١٢٢
, ٥الدكتور مازن املبارك وحممد عيل محد اهللا, انتشارات سيد الشهداء ـ قم, ط

 .ه١٤١٢
, دار اجليل ـ بريوت, )ه٥٣٨ت (ية, جار اهللا الزخمرشي املفصل يف علم العرب .١٢٣

 .بدون تاريخ نرش
حسن محد, دار الكتب : , حتقيق)ه٢٨٥ت (املقتضب, أبو العباس املّربد  .١٢٤

 .م١٩٩٩ـ  ه١٤٢٠, ١العلمية ـ بريوت, ط
عادل أمحد عبد املوجود : , حتقيق)ه٦٦٩ت (املقرب, ابن عصفور اإلشبييل  .١٢٥

 .م ١٩٩٨ـ  ه١٤١٨, ١تب العلمية ـ بريوت, طوعيل حممد معوض, دار الك
, حتقيق )ه٦٨٨ت (امللخص يف ضبط قواعد العربية, ابن أيب الربيع األندليس  .١٢٦

ـ  ه١٤٠٥, ١الدكتور عيل بن سلطان احلكمي, بدون نارش, ط: ودراسة
 .م١٩٨٥

من أساليب القرآن, الدكتور إبراهيم السامرائي, مؤسسة الرسالة ـ بريوت,  .١٢٧
 .م١٩٨٣ـ  ه١٤٠٣, ١ط

جلو املرصية ـ القاهرة, من أرسار اللغة, الدكتور إبراهيم أنيس, مكتبة األن .١٢٨
 .م٢٠٠٣, ٨ط

الدكتور إبراهيم : , حتقيق)ه٤٨٤ت (منازل احلروف, أبو احلسن الرماين  .١٢٩
 .م١٩٨٤, ١ئي, دار الفكر ـ عّامن, طالسامرا

, ١سورية, طهورية العربية الاملوسوعة العربية, هيئة املوسوعة العربية باجلم .١٣٠
 .م١٩٩٨

نحو التيسري, الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري, املجمع العلمي العراقي ـ  .١٣١
 .م١٩٨٤ـ  ه١٤٠٤, ٢بغداد, ط

لعلمي العراقي ـ نحو الفعل, الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري, املجمع ا .١٣٢
 .م١٩٨٤, ١بغداد, ط

, ١ر عّامر ـ عّامن, طنقد وبناء, الدكتور إبراهيم السامرائي, دا.. النحو العريب  .١٣٣
 .م١٩٩٧ـ  ه١٤١٨
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نحو املعاين, الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري, املجمع العلمي العراقي ـ  .١٣٤
 .م١٩٨٧ـ  ه١٤٠٧, ١بغداد, ط

, ١النحو امليرس, الدكتور حممد خري احللواين, دار املأمون للرتاث ـ دمشق, ط .١٣٥
 .م١٩٩٧ـ  ه١٤١٨

 .م١٩٦٦القاهرة, ط  , دار املعارف ـالنحو الوايف, عباس حسن .١٣٦
, دار الكتب العلمية ـ )ه٨٣٣ت (النرش يف القراءات العرش, ابن اجلزري  .١٣٧

 .م٢٠٠٢ـ  ه١٤٢٣, ٢بريوت, ط
 هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني, إسامعيل باشا البغدادي, مطبعة .١٣٨

 .م١٩٥١وكالة املعارف ـ استانبول, 
عبد : لدين السيوطي, حتقيقمهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع, جالل ا .١٣٩

السالم حممد هارون والدكتور عبد العال سامل مكرم, عامل الكتب ـ القاهرة, 
 .م٢٠٠١ـ  ه١٤٢١ط 

الواضح يف النحو, الدكتور حممد خري احللواين, دار املأمون للرتاث ـ دمشق,  .١٤٠
 .م١٩٩٧ـ  ه١٤١٧, ٥ط

الدكتور : ق, حتقي)ه٦٨١ت (وفيات األعيان, أبو العباس أمحد بن خلكان  .١٤١
 .م٢٠٠٥, ٤باس, دار صادر ـ بريوت, طإحسان ع

 األبحاث
دراسة يف البنية الشكلية, الدكتور فيصل إبراهيم .. بزعم موصوليتها ) أي( .١٤٢

 .م١٩٩١, سنة ٣٥ة اللسان العريب, ع صفا, جمل
التقديري واملحيل, الدكتور متام حسان, : القرائن النحوية واطراح اإلعراَبني .١٤٣

 .م١٩٧٤ـ  ه١٣٩٤, سنة ١, ج١١لعريب, ع جملة اللسان ا
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We  ended  the  study  with  a  sufficient  abstract  of  what  have 
come of titles and listed the most important outcomes of our study. 
Here are some of these outcomes: 

The outcomes of the study 
1. Arabs have their own style  in starting, filling and ending 

words, and in dealing with the intruding words, too. 
2. Grammarians made  an  effect  to  prove  that words  are 

only  nouns,  verbs  and  letters.  Some  modern 
grammarians  proved  the  incorrectness  of  such  claims. 
Moreover,  they  showed  the  amount of methodological 
inaccuracy that division had. 

3. The disagreement about the reality of analysis between 
grammarians  is  referred  to  the  lack  of  historical  study 
tracing  the  development  of  analysis  within  the 
grammatical environment. 

4. The final result the analysis meaning had is the change a 
word  has  in  a  sentence  including  the  appearance  or 
disappearance of signs in some analysis places. 

5. Analysis  has  clear  signs  in  refering,  objectivity  and 
annexation. 

6. Applied  analysis  must  be  enruled  compared  to  the 
theoretical  analysis  in  order  to  fundamentalize  it  and 
show its rules and limits. 

7. The  analysis of place  includes words,  sentences, quasi‐ 
sentences and some other grammatical structures. 

8. Words  that  have  no  place  of  analysis  all  come  in  the 
places of  reduction,  regularity and  in most of openness 
places except for the distinctive and causal patient. 
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We,  then, parted an  independent chapter away  from  (Analysis 
of  Place)  where  we  mentioned  the  places  of  analysis  including 
words  verbs,  nouns,  quasi  –  sentence  including  circumstantial, 
reducer, reduced and sentence  in nominal and verbal whether  it  is 
in the place of analysis or linguistic structures. 

We ended the chapter with the subtitle of (Grammatical Unit) as 
an  introduction  to  the  chapters  of  our  study.  We  clarified  the 
meaning we  intend of the word  (Unit) which has the meaning of a 
(word) in grammar. However, we preferred to use the word (unit) in 
the title to point out the counterpart of compound meaning which is 
not dealt with in the study. 

We,  then,  started  the  second  chapter  under  the  title  of  (The 
analysis  of  place  of  the  permanantly  structured  nouns). We went 
through  the  ten  subtitles  of  pronouns,  demonstrative  nouns, 
conjunctive  nouns,  interrogative  and  conditional  nouns,  nominal 

(ma= ما) and (man= نم), structured proper noun, structured allusive 
nouns,  structured  circumstantial,  some  verbal  nouns  and  other 
structured nouns. We dealt with structured nouns on the measure 

of (faale= ِالفَع) and the word (Amsi= yesterday). 

We  followed  one  method  in  that  which  is  to  start  with  its 
identification,  showing  its divisions  and words  and  finally  showing 
the places of analysis it takes or does not. 

In the third chapter, we dealt with (The Analysis of place of The 
temporary  structured  nouns).  This  chapter  includes:  (The  isolated 
called), (No of generic negation), (The un‐ annexed circumstantial), 
(The  structured – annexed nouns) and  (The  reduced with an extra 
letter). We  identified  each  of  the mentioned  titles  clarifying  the 
structured  of  such  divisions  and  mentioning  the most  important 
rules for each of them. 

In  the  fourth  chapter,  we  studied  (The  Analysis  of  place  of 
verbs). We  divided  that  into  two  divisions.  The  first  is  about  the 
analysis of place of the past verbs and the second is for the present 
verbs.  We  showed  the  analysis  of  place  for  both  verbs  and 
mentioned some modern views concerning the present verb. 
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An Abstract 

This  is  an  abstract  of  a  study  entitled  (Analysis  for  the 
Grammatical Units) including an introduction and four chapters. 

 
We entitled the first chapter with (Basic Concepts and Divisions) 

in which we discuss the main  idioms we  intend to deal with  in the 
following chapters and the basic divisions enlighting the title of this 
study. We  started with  (a  Look at Concepts) where we dealt with 
the most important idioms in need of clarification. The first step was 
with an  identification of a  (word – Kalima). Then we went through 
the word  (Kalam) and  thus  the speech  (Kalim)  followed by what  is 
meant  by  (jumla  –  sentence)  since  it  is  the  unit  with  which 
grammarians deal as a reference construction of a word. 

Because of the negligence of grammarians to the (Arabic word) 
including  states,  characteristics  and  style  Arabs  have  used  to 
Arabianize foreign words, we formed a subtitle to clarify this issue. 

We,  then, dealt with  (The Divisions of  the Arabic Word)  since 
our study is the analysis of place of the (grammatical unit). We dealt 
with the divisions of the (Arabic Word) including verbs and letters of 
significance. Then, we dealt with the declined and structured words 
to the former division. 

We  dealt  with  the  modern  division  of  words  where  we 
mentioned the divisions of: Dr. Anis, Dr. Makhzoomi, Dr. Hassan and 
Dr. AL‐ Fadhli. 

Later,  we  dealt  with  (The  Divisions  of  Analysis)  where  we 
showed  two divisions of  analysis.  First  is  the  verbal,  suppositional 
and of place and the second is theoretical, educational and applied. 
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